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Sims Tales Awards 2013
Nyomtatás

Sims Tales Awards 2013
Bár a fórumon már néhány éve megrendezésre kerül a Sims Tales Awards, idén szerettük volna szélesebb körben is
elérhetővé tenni a szavazást. A célja az, hogy megmutathassátok, melyik történet tetszett nektek a legjobban,
melyik az, amelyiknek írója egy adott kategóriában a legjobbat alkotott. Megismerhetitek mások véleményét és
kimutathatjátok elismeréseteket az írók felé.
A szabályok:
- Egy e-mail címről egy adott kategóriában egy évre vonatkozóan csak egyszer lehet szavazni.
- Nem muszáj minden kategóriára, minden évre szavazni, azonban egy e-mail címről csak egy levelet fogadunk el.
Utólag pótolni nem lehet, a korábban leadott szavazat nem másítható meg. Van idő a szavazatok leadására,
gondoljátok alaposan át!
- Hogy igazságosak legyünk, minden történet abba az évbe számít bele, amikor befejeződött.
- Minden kategóriában jelölhettek 1., 2. és 3. helyezettet is. Ennek függvényében kapnak 3, 2 illetve 1 pontot.
-

Egy adott kategóriában az a történet nyer, amelyik a legtöbb pontot gyűjti össze.
A történetek adatlapján az első 3 helyezett esetében jelöljük a helyezést.
A szavazatokat a verseny@mysims.hu címre várjuk, 2013.12.02-től 2013.12.30. éjfélig.
Amennyiben lehetőségetek van rá, a megadott adatlapot töltétek ki és küldjétek el. Természetesen ez nem

feltétel, de nagyban segíti a munkánkat. Adatlap letöltése
A kategóriák:
- Legjobban elkezdett (magyarul, melyik tale-nek sikerült a leghatásosabbra az első része)
- Legjobban illusztrált
- Legjobban megfogalmazott
- Legjobb forgatási helyszínekkel rendelkező Sims Tale
- Legjobb befejezéssel rendelkező Sims Tale (melyiknek lett a legjobb, legmeghatóbb, legmegdöbbentőbb stb.
vége)
- Legjobb Sims Tale cím (arra szavazz, amelyiknek annyira megfogott címe, hogy az alapján kezdtél bele az
olvasásába vagy fogsz belekezdeni)
- Legjobb női főszereplő*
- Legjobb férfi főszereplő*
- Legjobb mellékszereplő*
- Legjobb gonosz szereplő*
- Legjobb akciójelenet** (bármi, ami mozgalmas, harc vagy menekülés, sportjelenet, bármi, ami aktív cselekvést
igényel)
- Legjobb romantikus jelenet**
- Legszomorúbb/drámaibb jelenet**
- Legviccesebb jelenet**
* Kérjük írjátok meg, pontosan kire gondoltok.
** Nem kötelező, de szívesen látunk indoklást is a szavazat leadásakor, hogy pontosan melyik jelenet nyerte el a
tetszéseteket annyira, hogy az adott történetet jelöltétek.
A történetek pedig, évenkénti bontásban:
2007 -2008.
7/B Egyetem
Egy család története - A vámpír történet
Emily Andrews
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Igazi szerelem
Szerelem labirintus
Egy család története 2. - Fuccsba ment szerelem
Rejtélyek szerelmesei
Titkos ablak, titkos kert
Titkok erdeje
Döntések sora
Sims Star - Nyakunkon a boldogság
The Damken's - egy család története
Egyetem vagy szerelem
Szerelem labirintus 2.
Crazy Love - Egy őrült szerelem
Az Ezüst Úrnő
M. familya
A felfedező
A szerelem csapdájában
Virágvége szerelmesei
Eterno amoro
Élet a képernyő előtt - A hírnév most kezdődik
Anna és Laura
Kerten innen - Kerten túl (Titkos ablak titkos kert 2.)
Kertvárosi Élet
Szomszédok
2009.
Haverock
Legjobb barátok
Nancy Drew naplója
Cordeal család története
Egy lány élete
Tévelyes érzelmes
Szerelmes Simszívek
Sztárok és pletykák
Egy miami-i lány
Crazy Love 2. - Az őrület folytatódik
A kocka két oldalán
Anikó élete
A boldogság nyomában
Nemlétező szerelem
Édes rémálmok - Siren bosszúja
Holdfény
Az elveszett gyermek rejtélye
Virágvége szerelmesei 2 - Élet a nagyvárosban
A sziget szerelmesei
Elcserélt életek
A boldogság nyomában 2. - Még mindig keressük a boldogságot!
Más, mint a többi
The Torenos
Édes rémálmok - Emlékek örvénye
Simband
A titkosügynök
Az Erőkristályok hatalma
Linda és a szerelem
Fame
California Sims
A Lencséssy-otthon meséi - Tíz kicsi rejtély
A kitaszított ikerfél
2010.
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Fame kills
The Stone's Mistery - A kő rejtélye
Fanyar - Kavar
A birtok asszonyai
Blackwood birtok
Samaras
A Lencséssy-otthon meséi - Döntés
Pleasant család
Egy angyal bakancsban
A Vigyorgó utódja
A váratlan vendég
A család a legfontosabb... Állítólag
Az elveszett történet
Végzeten túl
Tartsd a szádat, Kysha!
Conny Davis
2011.
Naomi Wells élete és halála
Csajok
Az Anderson ikrek
Szappanbuborék a szerelem
Szelena
Elveszve múlt nélkül
Fame - A hírnév átkai
Becsapott bonyodalom
Híres család élete
Elphee Saga - A vámpír gróf
A Landgraab kincs rejtélye
Egy simkém története
Múmiavadász
Made in China
Az erkély, a tábor és én
Különleges nyár
Wilkinson titka
Múzsa
A Simcsillag Hotel rejtélye
Rejtélyek tábora
Hétköznapi történet
Élet a halál után
Kötelék
Idegen tájakon
Tábori móka
Szerelem a halál árnyékában
2012.
A Landgraab kincs rejtélye 2
- Harc egy szabad hazáért
Az eltűnt póni
Útvesztő
Örök szeretet
Csillagfiú
Rejtélyek tábora 2. - Mindenre fény derül
Egy vámpír élete
Kalózkaland
Abyss - Út a mélybe
A bosszú ösvénye
Az igazság nyomában
Szabadságra születve
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A sötétség angyala
2013.
Gyönyörű valóság
Átkozott szerelem
Hová tűnt Bella?
A Fantom hálójában
Bűvös Barátok
Egy elfeledett isten - Porba hulló macifejek
Soha ne add fel!
Szerelem: A világ romjain
Wendy legjobb barátja
Az utolsó rejtély

A nyertesek pedig:
Sims Tales Awards 2013 díjazottak
Tetszik

Megosztom Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.
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