
Päättele asioita

Kun tutkit edessäsi olevaa tilannetta tai 
uutta johtolankaa, kortti+Know:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Mikä tämä on?
  - Mitä tämä tarkoittaa?
  - Kuinka pääsen sisään/ulos/pois?
  - Mitä minun kannattaisi pitää 
     silmällä?
  - Mikä on tämän suhde _______?

+Know

(perussiirto)
Sitoudu väkivaltaan

Kun olet valmis satuttamaan toista 
saadaksesi mitä haluat, kortti+Hurt:

10+: Kohde valitsee yhden:
    - Hän ei peräänny ja joudut 
       toteuttamaan uhkauksesi.
    - Hän antaa sinulle, mitä 
       haluat.

7-9: Joko kuten yllä, tai kohde voi 
 halutessaan:
    - Paeta tilanteesta.
    - Antaa sinulle, mitä toivoo 
       sinun haluavan.
    - Kertoa mitä haluat kuulla.
    - Suojautua.

+Hurt

(perussiirto)
Toimi paineen alla

Kun joudut toimimaan tilanteessa, jossa 
sinuun kohdistuu uhka, kortti+Grit:

10+: Teet mitä yritätkin.

7-9: Kavahdat, hidastelet tai epäröit: 
 PJ voi tarjota sinulle huonompaa 
 lopputulosta, ikävää hintaa tai 
 vaikeaa valintaa.

+Grit

(perussiirto)
Teet ... siis mitä?!

Kun teet ... Mitä helvettiä? Oletko täysin 
sekaisin? Ok, omat on hautajaisesi.. kortti-1:

10+: Niin hullulta kuin se kuulostaakin, 
 onnistut siinä mitä yritätkin.

7-9: No, ei ehkä täydellinen 
 suoritus, mutta onnistumisen 
 puolella juuri ja juuri. Jäät 
 kuitenkin avoimeksi vaaralle ja 
 pelinjohtajan tehtävä on 
 hyödyntää tätä parhaansa 
 mukaan.

-1

(perussiirto)

Siirry eteenpäin

Kun siirryt paikkaan, jonne 
pääseminen ei ole helppoa, 
kortti+Move:

10+: Valitse 2, 7-9: Valitse 1.

  - Pääset uuteen paikkaan nopeasti.
  - Pääset uuteen paikkaan 
        huomaamatta.

+Move

(perussiirto)
Anna hoivaa

Kun helpotat vaurioituneen (et itsesi) oloa 
esimerkiksi puhumalla tai 
antamalla tälle ensiapua, kortti+Care:

10+: Kaikki tämän ottama vaurio 
 merkataan parantuneeksi ja 
 vaurioitunut paljastaa sinulle jotain 
 itsestään.

7-9: Kaikki tämän ottama vaurio
 merkataan parantuneeksi.

+Care

(perussiirto)
Auta

Kun autat toista ryhmän jäsentä:

Jos hän yrittää jotain, joka vaatii häneltä 
vaurioituneen tai parannetun ominaisuuden 
käyttöä: 

 Hänellä ei ole riskiä saada 
 ylimääräisiä seurauksia 
 vaurionsa takia.

Jos hän on kunnossa toimimaan, 
kortti+Trust:

 10+: Hän saa +1 siirtoon, jossa
  autat häntä.
 7-9: Hän saa +1 siirtoon, jossa
  autat häntä, jos käytät 
  pisteen Confidenceä.

+Trust

(ryhmäsiirto)
Luota

Kun olet valmis laittamaan oman 
hyvinvointisi toisen tekemän siirron 
huomaan, käytä piste Trustia tätä kohtaan: 

Siirto, johon luotat, toimii seuraavasti:
10+: Kuten normaalisti 10+ tuloksessa. 
 Saat käyttämäsi Trust-pisteen takaisin
7-9: Kuten siirrossa normaalisti 
 kävisi 10+ tuloksella.
6-: kortti+0 (ei muokattavissa):
  10+:  Kuten normaalisti 10+
   tuloksessa.
  7-9: Kuten normaalisti 10+ 
   tuloksessa, mutta sinä 
   kärsit seurauksen.
  6-: PJ saa tehdä siirron,
   ja sinä kärsit lisäksi 
   ylimääräisen seurauksen.

Trust-piste

(ryhmäsiirto)
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Ei tästä maailmasta

Kun yrität havainnoida jotain, mikä ei ole 
havaittavissa normaalein 
ihmisaistein, kortti+Observe:

10+: Näet mitä yritätkin nähdä. Se 
 ei ole luonnollista, mutta oudolla 
 tavalla kiehtovaa. 
  Valitse yksi:
     - Merkkaa ylimääräinen 
       Observe.
     - Ota 0 vauriota.
7-9: Näet mitä yritätkin nähdä. Se on 
 kammottavaa. Merkkaa ylimääräinen 
 Observe ja ota 0 vauriota.

6-: Et näe mitä yrität nähdä. Maailma on 
 parempi näin.

+Observe

(kauhu / observe 1)
Toiselta puolelta

Yrittäessäsi ymmärtää kuinka jokin toimii, 
joka ei toimi tämän maailman logiikan mu-
kaan tai tutustut tietoon, joka auttaa sinua 
ymmärtämään tätä, kortti+Understand:

10+: Kykenet käsittämään sen termein, 
 jotka jotenkin vastaavat meidän 
 todellisuuttamme. Valitse yksi:
  - Merkitse ylimääräinen Understand.
  - Ota 0 vauriota.

7-9: Mielesi joutuu venymään 
 äärimmilleen tajutaksesi sitä, 
 ota 1 vaurio.

6-: Et ymmärrä sitä mitä yrität 
 ymmärtää. Ignorance is bliss.

+Understand

(kauhu / understand 1)
Pahan kosketus

Kun yrität vaikuttaa fyysisesti 
johonkin, joka ei ole meidän 
todellisuudestamme, kortti+Evolve:

10+: Onnistut vaikuttamaan olentoon 
 ilman, että ruumiisi kärsii 
 suuremmin. Valitse yksi:
     - Merkkaa ylimääräinen Evolve.
     - Ota 1 vauriota.
7-9: Olentoon vaikuttaminen on tuskaista. 
 Ota 1 vaurio ja merkkaa ylimääräinen 
 Evolve.
6-: Et kykene vaikuttamaan olentoon.

Jos varjobiosfäärin olento vauriottaa sinua, 
merkkaa lisäksi piste Evolvea. Jos varjobios-
fäärin olento murtaa sinut, merkkaa kaksi 
pistettä Evolvea.

+Evolve

(kauhu / evolve 1)

Kuusi kopiota tästä sivusta. Yksi jokaiselle pelaajalle, ja yksi pelinjohtajalle. Versio Alpha 1.0

Tehdään tämä paremmin

Stop. Mukavuusalue.

Kohtaus etenee nyt vääriin suuntiin. 
Otetaan vähän taaksepäin ja korjataan 

mikä meni pieleen.

En halua, että tämä kohtaus etenee 
enää yhtään pidemmälle. Minun ei 

tarvitse perustella miksi.

Meta

Meta
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Jotain silmäkulmissa

Havainnoit varjobiosfääriä aina, halusit sitä 
tai et. Kun saat tämän siirron, kirjaa ylös 
hahmollesi lievä fobia. Havainnoidessasi 
jotain uutta tai kammottavaa, niin, että 
joutuisit merkkaamaan Observea, 
kortti+Kauhun määrä:

10+: Merkitse yksi Observe-piste ja
 valitse yksi:
  - Haluat pois tilanteesta.
  - Olet poissa pelistä (tajuton, 
    paniikissa, muuten hyödytön)
  - Tai kaksi alta:
7-9: Valitse yksi:
  - Fobiasi korostuu
     kunnes pääset lepäämään.
  - Merkitse Observe-piste
  - Ota 0 Vauriota.

+Kauhu

(kauhu / observe 2)

A1

Mielen syövereissä

Et enää joudu venyttämään tajuntaasi 
ymmärtääksesi asioita toiselta puolelta. 
Saadessasi tämän siirron kirjaa hahmollesi 
lievä persoonallisuushäiriö. Ollessasi 
tekemisissä varjobiosfäärin logiikan kanssa 
niin, että joutuisit merkkaamaan 
Understandia, kortti+kauhun määrä:
10+: Merkitse yksi piste 
 Understandia ja valitse yksi:
  - Olet poissa pelistä. (tajuton, 
     paniikissa, avuton)
  - Haluat tuhota tiedon lähteen.
 - Tai kaksi alta:
7-9: Valitse yksi:
  - Ota 1 vauriota.
  - Persoonallisuushäiriösi 
    voimistuu kunnes lepäät.
  - Merkitse Understand-piste.

+Kauhu

(kauhu / understand 2)

A1

Veren sykkeessä
Sinun ei enää tarvitse yrittää 
kokeaksesi pahan kosketus. 
Saadessasi tämän siirron kirjaa ylös lievät 
fyysiset oireet, joita hahmosi alkaa kokea ja 
valitse ominaisuus, johon oireet liittyvät.

Ollessasi tekemisissä varjobiosfäärin kanssa, 
vähennä kaikesta ottamastasi vauriosta yksi.

Merkkaa piste Evolvea merkatessasi 
vauriota varjobiosfääristä.

Merkkaa kaksi pistettä Evolvea, jos murrut 
varjobiosfäärin takia.

(suoja+1)

(kauhu / evolve 2)

A1



Ota kriittistä vauriota

Kun joutuisit merkkaamaan vauriota hah-
molomakkeeseesi, mutta kaikki 
ominaisuutesi ovat jo vaurioituneita tai 
parannettuja. 

Olet nyt murtunut, eli haavoittunut vaka-
vasti tai jotenkin vastaavalla tavalla 
konkreettisesti vahingoittunut, 
kortti+vaurion määrä:

10+: Valitse yksi:
    - Kuolet.
    - Jokin ominaisuutesi on pysyvästi 
       vaurioitunut, sen arvo vähenee 
        yhdellä ja kuten alla:
7-9: Olet hengenvaarassa.  Jos et saa 
  sairaalahoitoa pian, kuolet.

+Vaurio

(vaurio)
Vielä yksi esine

Kun hankit ryhmälle uusia resursseja 
tilanteessa jossa ei voi olla varma onko 
kyseinen resurssi saatavilla, 
kortti+Resource:

Jos Resource-hinta on suurempi kuin yksi, 
vähennä hinta tuloksesta.

10+: Ryhmä saa haluamasi resurssin 
 normaalisti.
7-9: Saat resurssin, mutta  (valitse yksi):
    - Se on kertakäyttöinen.
    - Se ei toimi täysin kuin odotit.
    - Se on laadullisesti surkea.
    - Joudut luopumaan jostain 
       saadaksesi sen.

+Resource

(ryhmäsiirto)
Ota vauriota

Kun otat vauriota, merkitse otettu vaurio 
hahmolomakkeeseen, ja 
kortti+vaurion määrä:

10+: PJ valitsee yhden:
     - Olet poissa leikistä: 
       Tajuton, paniikissa, tai 
       muuten hyödytön.
    - Vaurio oli asteen pahempaa, 
       merkkaa yksi lisävaurio.
    - Tai valitsee kaksi alta:

7-9: PJ valitsee yhden:
    - Et huomaa jotain olennaista.
    - Kaadut.
    - Pudotat mitä sinulla on.
    - Menetät jotain arvokasta.

+Vaurio

(vaurio)

Kuusi kopiota tästä sivusta. Yksi jokaiselle pelaajalle, ja yksi pelinjohtajalle. Versio Alpha 1.0
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Kriittinen onnistuminen

12+: Kuten 10+, ja:

 Sitoudu väkivaltaan: Saat mitä
 haluat, heillä ei ole vaihtoehtoa 
 pakottaa kättäsi.

 Päättele asioita: Voit kysyä 
 kysymyksiä, jotka eivät ole 
 normaalisti listalla.

 Siirry eteenpäin: Voit itsesi lisäksi 
 päättä muiden paikallaolijoiden 
 sijainnit.

Kriittinen onnistuminen

(perussiirrot)

A1

Kriittinen onnistuminen

12+: Kuten 10+, ja:
 
 Toimi paineen alla: Pelinjohtaja 
 tarjoaa sinulle jotain parempaa, 
 kauniimpaa tai armeliaampaa 
 vaihtoehtoa kuin vain toimimista.

 Anna hoivaa: Voit pyytää kohdetta 
 muuttamaan miten hän näkee sinut 
 tai jonkun toisen ryhmän jäsenen.

 Teet siis ... mitä?!: Et vain onnistu, 
 vaan onnistut saamaan itsesi 
 optimeihin asemiin jatkon kannalta.

Kriittinen onnistuminen

(perussiirrot)

A1
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Ovela suunnitelma

Kun kerrot ryhmälle, mikä nerokas 
suunnitelmasi on, kortti+Know:

10+: Pidä 4, 7-9: Pidä 2.

Kun ryhmän muut jäsenet toteuttavat asioi-
ta, jotka edistävät suunnitelmaasi:

 Voit käyttää yhden pidosta 
 Confidencen sijaan onnistumiseen tai  
 antaaksesi +1 yhteen siirtoon.

 Voit käyttää kolme pidosta 
 Trust-pisteen sijaan luottaaksesi 
 johonkuhun, joka toteuttaa 
 suunnitelmaasi.

+Know

(johtaja / ylempi)

Käskyttäminen

Kun annat itseäsi alemmassa asemassa 
olevalle suoran käskyn siitä, kuinka tämän 
tulee toimia..

(NPC) .. kortti+Leader:
 10+:  Käskyäsi totellaan niinkuin
  asemaltasi voitaisi olettaa.
 7-9:  Käskyäsi totellaan, mutta
  jotain jää hampaankoloon.

(PC) .. kortti+Trust:
 7+: Jos hän tottelee sinua, 
  +1 siirtoihin toteuttaa käskyä.
  Jos hän ei tottele, hän saa -1
  seuraavaan siirtoonsa.

+Leader / +Trust

(johtaja / ryhmänjohtaja)
Naruista vetäminen

Kun käytät vaikutusvaltaasi saadaksesi 
toisen organisaation resursseja 
käyttöösi, kortti+Leader:

Onnistumisella voitte toimia tehtävän ajan 
kuin toisen organisaation resurssit olisivat 
Resource Trackillänne.

10+: Oikeutustasi ei kyseenalaisteta. 

7-9: Tilanteeseen ei olla tyytyväisiä 
 ja organisaatio perseilee ja/tai 
 vetää resurssit käytöstä 
 myöhemmin.

+Leader

(johtaja / organisaation osa)
Rattaita koneistossa

Kun pyydät yhtiöltä käyttöösi jotain 
suurempaa voimavaraa, joka ei ole suoraa 
tiiminne alaisuudessa (esim. 
laboratoriota, serverifarmeja, 
satelliitteja, turvallisuusjoukkoja),
kerro ylemmällesi miksi tarvitset sitä
ja kortti+Leader:

10+: Resurssi on heti käytettävissä
 ilman ongelmia.
7-9: Resurssi on käytettävissä, 
 mutta (valitse yksi):
    - Viiveellä.
    - Vajaavaisesti.
    - Joku ottaa pyyntösi
       henkilökohtaisena 
       loukkauksena.

+Leader

(johtaja / organisaation osa)

Aina valmiina

Kun kerrot jollekulle nähneesi tämän 
tilanteen mahdollisuuden ja miten olet
varautunut siihen jo ennaltakäsin, 
kortti+Know:

10+: Käytä Resource Trackia kuin
 olisitte vasta lähdössä sinne 
 missä oletkaan. Voit myös 
 paljastaa ryhmänjäsenten 
 olevan muualla kuin missä he 
 ovat vaikuttaneet olevan, jos se 
 käy näiden pelaajille, eikä riko 
 jo tapahtunutta.
7-9: Kuten 10+, mutta PJ voi muuttaa 
 jotain yksityiskohtaa   
 suunnitelmassasi ryhmälle 
 epäedulliseksi.

+Know

(johtaja / ennakoija)

Motivoiva johtaminen

Kun motivoit vaurioitunutta toveria 
tekemään jotain, joka on hänelle 
hankalaa, kortti+Leader:

Onnistumisella hän saa pisteen 
Confidencea ja voi vaihtaa kahden 
ominaisuuden vaurion tilan keskenään. 
(esim. parannettu-Grit ja kunnossa-Hurt 
vaihtuu muotoon kunnossa-Grit ja 
parannettu-Hurt.)

10+: Toverisi voi paljastaa jotain 
 henkilökohtaista itsestään, jolloin 
 kaikki käyttämäsi Trust-pisteet häntä 
 kohtaan palautuvat.

+Leader

(johtaja / ryhmänjohtaja)

Shakkimestari

Kun asetat yhden ryhmänjäsenen vaaraan 
saadaksesi strategisen ylilyöntiaseman koko 
ryhmälle, kortti+Trust (tai kortti+Leader, jos 
asetat itsesi vaaraan).

Tämän tilanteen ajan, aina kun joku 
epäonnistuu siirrossa, vaarassa oleva ottaa 
ylimääräisen 0 vauriota.

Onnistumisella kaikkien muiden kuin 
vaarassa olevan siirtojen onnistumiset 
tilanteen ajan ovat 10+ -onnistumisia.
 
7-9: Tuloksilla 7-9 siirroissa vaarassa  
 oleva ottaa ylimääräisen 0 vauriota.

+Trust / +Leader

(johtaja / ylempi)

Leader-siirrot. Versio Alpha 1.0

Ässä hihassa

Kun tilanne näyttää synkältä ja tarvitsette 
vielä yhden esineen, kortti+Resourcen sijaan 
voit kortti+Leader:

10+:  Ryhmä saa haluamansa resurssin 
 normaalisti.

7-9: Saat resurssin, mutta 
 (valitse kaksi):
    - Se on kertakäyttöinen.
    - Joudut luopumaan jostakin.
    - Joudut altistamaan itsesi 
       vaaralle.
    - Se kuuluu jollekulle, joka
       haluaa sen takaisin.

+Leader

(johtaja / ennakoija)
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Arvioi uhka

Kun olet uhkaavassa tilanteessa ja teet arvi-
on tilanteen vakavuudesta, 
kortti+Hurt: 

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Keitä nämä oikeasti ovat?
  - Kuinka vaarallisia nämä ovat?
  - Kuka on minulle suurin uhka?
  - Onko jotain, jota en ole 
    huomioinut?
  - Mikä on turvallisin toimintatapa?
  - Kenet saan helpoiten pudotettua?

Kun toimit PJ:n vastauksien pohjalta, saat 
+1 siirtoihin tai kohtauksen jälkeen 
Confidence -pisteen.

+Hurt

(tekijä / analyytikko)

Data puhuu

Kun tarkastelet jotain erikoista 
teknologista esinettä tai tutkit jotain 
tietojärjestelmää, kortti+Techie:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.
  - Kenellä tämä on ollut ennen 
     minua?
  - Kuka on tehnyt tämän?
  - Mitä vahvoja tunteita on 
     koettu tätä käytettäessä?
  - Mitä salaisuuksia tälle on kerrottu?
  - Mitä tällä tai tälle on viime 
     aikoina tehty?
  - Mikä tässä on vikana, ja kuinka 
     voin korjata sen?
  - Tai jokin kysymys, jonka voisit
     esittää kun päättelet asioita.

+Techie

(tekijä / informaationatiivi)

Linkkari ja jesaria

Kun improvisoit saatavilla olevista 
materiaaleista jotain, kortti+Techie:

Onnistumisella luot esineen, jonka 
loogisesti ei pitäisi olla saatavilla tässä 
tilanteessa.

10+: valitse 3, 7-9: valitse 2.

  - Esinettä voi käyttää useammin 
     kuin kerran.
  - Esine ei aiheuta vauriota 
     käyttäjälleen.
  - Et joudu tuhoamaan mitään 
     arvokasta sen luomiseksi.
  - Se toimii täysin niinkuin oletat.

+Techie

(tekijä / varuste-ekspertti)
Jotain pientä lisää

Jokaisen tehtävän alussa kortti+Techie:

10+: Pidä 2+1.
7-9: Pidä 2.
6-: Pidä 1, mutta PJ pitää 1.

Voit käyttää yhden pidosta 
muokataksesi jotain jo Resource 
Trackilla olevaa esinettä sopimaan 
tarkoituksiinne paremmin. Jos pidossa on 
2+1, viritykset antavat +1 siirtoihin, joita 
esineitä käyttäen tehdään.

PJ voi käyttää yhden pidosta 
muokatakseen jotain jo Resource 
Trackilla olevaa esinettä sopimaan
paremmin omiin tarkoituksiinsa.

+Techie

(tekijä / varuste-ekspertti)
Systemaattinen tutkimus

Kun teet järjestelmällistä tutkimusta jostain 
tapahtumasta tai asiasta, kortti+Techie:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Onko tätä tapahtunut ennen?
  - Onko todennäköistä, että tämä 
     toistuu?
  - Mitä voit kertoa tahosta, joka on 
     vastuussa tästä?
  - Onko jotakuta, jota meidän 
     kannattaa lähestyä aiheesta?
  - Mistä minun kannatta etsiä 
     lisätietoa?
  - Jokin kysymys, jonka voisit esittää 
     kun päättelet asioita.

+Techie

(tekijä / analyytikko)

Loogisessa flowssa

Kun joudut toimimaan paineen alla 
käyttäessäsi teknisiä laitteita tai paine 
sinuun kohdistuu teknisestä laitteesta ilman 
ihmisoperaattoria, kortti+Grit normaalisti, 
mutta:

7+:  Teet mitä yritätkin.
6-:  Kavahdat, hidastelet tai 
  epäröit: PJ voi tarjota sinulle 
  huonompaa lopputulosta,
  ikävää hintaa tai vaikeaa 
  valintaa ja sen lisäksi PJ saa
  tehdä siirron, kuten 
  normaalisti.

+Grit

(tekijä / informaationatiivi)
Yhden miehen armeija

Kun menet vaaralliseen tilanteeseen, johon 
sinulla on ollut mahdollisuus varautua 
tekemällä ennakkojärjestelyjä saadaksesi 
etulyöntiaseman ja käyttänyt vähintään 
yhden pisteen Resource Trackilta vain 
edistääksesi tätä tarkoitusta:

Vastaat pientä (8-10 hengen) joukkoa 
mekanistisesti tässä taistelussa.

Resource-piste

(tekijä / väkivaltainen)

Techie-siirrot. Versio Alpha 1.0

Tappaja

Kun käyt kylmäverisesti ihmisen 
kimppuun tarkoituksenasi tappaa hänet, 
käytä yksi Confidence -piste ja
kortti+Hurt:

10+:  Uhrisi kuolee heti ja herättämättä 
 huomiota.
7-9: Uhrisi kuolee, muttei heti tai siististi. 
 PJ valitsee yhden:
    - Otat vauriota.
    - Ryhmänjäsen ottaa vauriota.
    - Ryhmänjäsen menettää
       1 Trustin sinuun.
    - Herätät huomiota.

Confidence-piste ja +Hurt

(tekijä / väkivaltainen)
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+Move

Ensimmäisenä paikalla

Jokaisen tehtävän alussa kortti+Move:

10+: Pidä 1+1.
7-9: Pidä 1.
6-: Pidä 1, mutta PJ pitää 1.

Voit käyttää yhden pidosta tuodaksesi itsesi 
kohtaukseen. Sinun ei tarvitse perustella 
miten pääsit paikalle, mutta olet valmiina 
toimimaan. Jos sinulla oli pidossa 1+1, saat 
+1 seuraavaan siirtoosi ja pisteen 
Confidenceä.

Pelinjohtaja voi käyttää yhden pidosta 
tuodakseen sinut mihin tahansa 
kohtaukseen asemassa, joka ei ole 
edullinen sinulle.

(näkijä / askeleen edellä)
Helvettiin täältä

Kun otat hatkat liian tukalasta 
tilanteesta, ilmoita mitä kautta poistut ja 
kortti+Move:

10+: Katoat tyylikkäästi.

7-9: Voit lähteä tai jäädä, mutta
 jos lähdet, se maksaa sinulle.
 Valitse yksi:
    - Jätät jotain jälkeesi.
    - Jotain tarttuu mukaasi.
       (PJ päättää mitä.)

6-: Jäät tukalasti puolimatkaan,
 et oikein pois, mutta selvästi
 poistumasta paikalta. PJ saa 
 tehdä siirron normaalisti.

+Move

(näkijä / askeleen edellä)
Ainutlaatuista näkemystä

Kun tarkastelet mitä tahansa mihin et ole 
aiemmin törmännyt, kortti+Seer:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Miten tämä voi vahingoittaa 
    minua?
  - Mihin suuntaan minun kannattaisi 
    lähteä?
  - Mistä tämä on tullut?
  - Mihin arkipäivän asiaan tätä voisi
    parhaiten verrata?
  - Kenen ihmisen kanssa tällä on ollut 
    viimeksi tekemistä?
  - Tai mikä tahansa kysymys, minkä 
    voisit esittää, kun päättelet 
    asioita.

+Seer

(näkijä / tutkija)

Sillä se lähtee...

Kun olet ottanut vauriota ja pysähdyt 
hetkeksi arvioimaan kuinka pahasti sinulle 
oikeasti kävi, kortti+Grit:

10+: Se näytti paljon pahemmalta 
 kuin mitä oikeastaan oli,
 poista yksi äsken saamistasi 
 vaurioista kokonaan.

7-9: Se näytti vähän pahemmalta 
 kuin mitä oikeastaan oli. 
 Merkkaa yksi äsken saamistasi 
 vaurioista parannetuksi, ja kun 
 joku antaa hoivaa sinulle, 
 poista se kokonaan.

+Grit

(näkijä / pysäyttämätön)

Kyltymätön nuuskija

Kun otat selvää jonkun elämästä ja asioista, 
kortti+Know:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.
  - Mikä on hänen elämänsä keskiössä
     juuri nyt?
  - Keitä hän tuntee, kenestä hän pitää, 
     ja kehen hän luottaa?
  - Missä voisin olettaa päästä 
     näkemään hänet seuraavan kerran?
  - Kuinka pääsen hänen lähelleen, 
     fyysisesti tai henkisesti?
  - Mitä tahansa mitä voisit kysyä, kun 
     päättelet asioita.

+Know

(näkijä / tutkija)

Esteet ovat illuusiota

Kun siirryt eteenpäin tilanteessa, 
jossa normaalisti joutuisit toimimaan 
paineen alla, kortti+Move:

10+:  Pääset perille nopeasti ja 
 huomaamatta.

7-9: Pääset perille nopeasti ja 
 huomaamatta, mutta PJ 
 valitsee yhden:
    - Altistat itsesi vaaralle.
    - Et huomaa jotain olennaista.
    - Joku muu altistuu vaaralle.

+Move

(näkijä / pysäyttämätön)
Kaavoja pimeydessä

Kun seuraat varjobiosfäärin meidän maail-
maamme jättämiä jälkiä, kortti+Seer:

Onnistumisella voit päätellä suunnan, johon 
jäljet johtavat ja kysy kaksi kysymystä 
pelinjohtajalta jälkien aiheuttajan 
käytöksestä. Pelinjohtaja vastaa.

7-9: Pelinjohtaja valitsee yhden:
    - Et huomioi jotain tärkeää.
    - Oletat jotain, joka ei pidä
      paikkansa.
    - Jälkien aiheuttaja on läsnä.

+Seer

(näkijä / varjojen tulkki)

Seer-siirrot. Versio Alpha 1.0

Henkiopas

Kun avaat mieltäsi varjobiosfäärille 
tarkoituksenasi saada vastauksia, kysy 
pelinjohtajalta yksiselitteinen kysymys, 
ja kortti+Seer:

10+: Pelinjohtaja vastaa 
 kysymykseesi pyrkien 
 mahdollisimman yksinkertaiseen 
 vastaukseen.
7-9: Pelinjohtaja vastaa 
 kysymykseesi pyrkien 
 mahdollisimman värikkääseen 
 vastaukseen.

Jos joku noudattaa näkemäsi perusteella 
antamia neuvoja, hän saa joko +1 siirtoonsa 
tai pisteen Confidencea.

+Seer

(näkijä / varjojen tulkki)
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Lue ihmistä

Kun käytät aikaa lukien henkilön ilmeitä 
ja maneereita tämän käydessä keskustelua, 
kortti+Empath:

10+: Pidä 3, 7-9: Pidä 1.

Keskustelun aikana käytä yksi pidosta ja 
kysy yksi seuraavista hahmon 
pelaajalta:

  - Valehteleeko hahmo?
  - Miltä hahmosta oikeasti tuntuu?
  - Mitä hahmo aikoo tehdä?
  - Mitä hahmo haluaisi minun 
    tekevän?
  - Miten saisin hahmon 
     tekemään  __________?

+Empath

Sielujen sympatia

Kun kulutat kahdenkeskeistä aikaa 
intiimissä tilanteessa ja tutustut toiseen 
syvemmällä tasolla, kortti+Care: 

10+: Pidä 3, 7-9: Pidä 1.

Käytä yksi pidosta kysyäksesi yksi 
seuraavista hahmon pelaajalta:
  - Mikä on ollut hahmon heikoin
     hetki?
  - Keneltä ja miksi hahmo kaipaa 
     anteeksiantoa?
  - Jokin hahmon salattu kipupiste?
  - Mistä kohdasta hahmo on 
     haavoittuvaisin?
  - Mitä tai ketä hahmosi rakastaa 
     enemmän kuin mitään muuta?

+Care

(kokija / kanssakäyminen) (kokija / kanssakäyminen)

Luo yhteys

Kun tutkit tai tutustut varjobiosfäärin olen-
non olemukseen tai yrität olla yhteydessä 
siihen, kortti+Empath:

Onnistumisella saat selville jotain uutta 
selville olennosta tai käsillä olevasta 
tilanteesta.

10+: Opit jotain hyödyllistä ja tilanteeseen 
 liittyvää.

7-9: Opit vain jotain uutta. Se, onnistutko 
 hyödyntämään sitä, on täysin sinusta 
 itsestäsi kiinni.

Kuka tahansa joka toimii perustuen 
saamaasi tietoon saa +1 siirtoihinsa.

(kokija / varjojen viettelemä)
Kuoleman enkeli

Kun kuuntelet tai tunnustelet 
paikallista varjobiosfääriä arvioiden sen 
toimia ja suuntaa, kortti+Know:

10+: Ilmoita kenen tai minkä uskot 
 olevan suurimmassa vaarassa 
 juuri nyt. Kerro myös kenen 
 tai minkä uskot olevan parhaiten 
 turvassa juuri nyt.
7-9: Ilmoita kenen tai minkä uskot 
 olevan suurimmassa vaarassa
 juuri nyt.

Pelinjohtaja toteuttaa ilmoitustasi 
parhaimman kykynsä mukaan.

(kokija / varjojen viettelemä)

Tilannearvio

Kun luet jännittynyttä sosiaalista 
tilannetta, kortti+Empath: 

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Mitkä ovat tilanteen osapuolet?
  - Kuka on oikeasti niskan päällä?
  - Kuka on minulle suurin uhka?
  - Ketä minun kannattaa pitää 
     silmällä?
  - Kehen voisin vaikuttaa helpoiten?
  - Onko tilanteessa jännitteitä, joita ei 
    heti näe, ja jos on, kenen välillä?
  - Mikä on paras reitti pois tästä?

 Kun toimit vastauksien pohjalta, saat 
 +1 siirtoihisi.

+Empath

(kokija / ihmistuntija)

Luottamuksen arvoinen

Kun kulutat aikaa kahdenkesken 
vahventaen sidettäsi toiseen ryhmäsi
jäseneen, paljastaen tälle jotain 
todellista itsestäsi, kohteen käyttämät 
Trust-pisteet sinua kohtaan palautuvat. 

Valitse yksi:
  - Käyttämäsi Trust-pisteet kohdetta 
     kohtaan palautuvat.
  - Kohde kasvattaa Trust-arvoaan 
     sinua kohtaan yhdellä.
  - Kohde saa +1 seuraavaan siirtoonsa 
     ja pisteen Confidenceä.

(kokija / ryhmän peili)

+Empath +Know

Syvempi ymmärrys

Kun tarkastelet jotain jota ihminen on 
tehnyt, ymmärrät miten tämä liittyy 
ihmisiin suurempana kokonaisuutena syve-
mmällä tasolla, kortti+Empath:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Miksi?
  - Kuka?
  - Milloin?
  - Mikä?
  - Miten?

Jos joku toimii saamiesi näkemysten 
pohjalta, hän saa +1 siirtoihinsa tai pisteen 
Confidencea.

(kokija / ihmistuntija)

+Empath

Veljesi vartija

Kun annat hoivaa jollekulle ja onnistut: 

Jos et ole merkannut vauriota 
ominaisuuteen, jonka hän merkkaa 
parannetuksi, voit merkitä sen itsellesi 
parannettuna vauriona. Hoivaamasi henkilö 
voi tällöin poistaa vaurion vastaavasta 
ominaisuudestaan kokonaan.

Jos merkkaat näin parannettua vauriota 
itsellesi, kohteesi saa yhden Trust-pisteen 
sinua kohtaan (Max 2). Jos kohteella on jo 
kaksi Trust -pistettä sinua kohtaan, saatte 
molemmat Confidence -pisteen.

(kokija / ryhmän peili)
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Lavakarisma

Kun esiinnyt yleisölle, kortti+Voice:

10+: Pidä 3, 7-9: Pidä 1. 

Esityksen jälkeisessä sosiaalisessa 
tilanteessa käytä yksi pidosta, nimeä yksi 
esitystä seurannut NPC ja valitse tämän 
puolesta yksi seuraavista:

 - Hän haluaa tavata sinut.
 - Hän haluaa palkata sinut.
 - Hän haluaa sinua.
 - Hän haluaa antaa sinulle lahjan.
 - Hän haluaa lisää.

+Voice

(puhuja / esiintyjä)
Kiirivä maine

Kun joku joka on kuullut sinusta (sinun 
päätöksesi onko) tapaa sinut 
ensimmäistä kertaa, kortti+Voice:

10+: Saat päättää, mitä hän on 
 kuullut sinusta, ja tilanteissa, 
 jossa sillä on väliä, saat +1 
 siirtoihin.
7-9: Saat päättää mitä hän on 
 kuullut sinusta.
6-: Pelinjohtaja päättää, mitä
 hän on kuullut sinusta. Ja saa
 tehdä siirron kuten yleensä.

+Voice

(puhuja / esiintyjä)
Manipuloi tai viettele

Kun manipuloit jotakuta tai viettelet jonkun, 
kerro mitä haluat häneltä ja..

(NPC) .. kortti+Voice: 
 Onnistumisella hän suostuu, mutta 
 haluaa sinulta vastapalveluksen.

 10+: Se, pidätkö lupauksesi on 
  täysin sinun päätettävissäsi.
 7-9: Hän vaatii jotain konkreettista 
  todistetta etukäteen.

(PC) .. kortti+Trust: 
 7+:  Jos hän kieltäytyy, hän toimii 
  paineen alla. Jos hän 
  suostuu, hän saa +1 siirtoihin 
  edistääkseen lupaustaan.

+Voice / +Trust

(puhuja / manipuloija)
Tiukemmat koukut

Kun vietät aikaa kahdestaan jonkun kanssa 
intiimissä tilanteessa, hän 
hullaantuu sinusta, ja kortti+Voice:

10+: Pidä 3, 7-9 Pidä 2.

Menetät 1 pidosta kun hän:
 - Antaa sinulle jotain mitä haluat.
 - Suojelee sinua vaaralta.
 - Toimii silminäsi ja korvinasi.
 - Tottelee jotain käskyäsi.

Niin pitkään kun sinulla on jotain 
pidossa, hän ei voi toimia sinua vastaan

6-:  Hän pitää 2, samat ehdot.

+Voice

(puhuja / manipuloija)

Ruumit kuiskivat

Kun tutkit vahingoittunutta tai 
kuollutta ruumista, kortti+Care:

10+: Kysy 3, 7-9: Kysy 1.

  - Miten näin on tapahtunut?
  - Kuka muu on tutkinut tai käsitellyt 
     tätä viime aikoina?
  - Milloin tämä on tapahtunut?
  - Mitä voimakkaita tunteita 
     tämä on kokenut?
  - Mitä tälle on tehty?
  - Miten voin korjata tämän?
  - Tai mikä tahansa kysymys, minkä 
     voisit esittää, kun päättelet
     asioita.

+Care

(puhuja / veteraani)
Viisaita sanoja

Kun joku pyytää sinulta neuvoa ja kerrot 
heille, mitä mieltä oikeasti olet asiasta, 
kortti+Know:

10+: Jos hän noudattaa neuvojasi, hän saa 
 +1 seuraavaan siirtoonsa. Ja takaisin 
 pisteen Trustia, jonka on käyttänyt
 sinua kohtaan, tai pisteen 
 Confidenceä, jos ei ole käyttänyt 
 Trustia sinua kohtaan.

7-9: Jos kohde noudattaa neuvojasi,  hän 
 saa +1 seuraavaan siirtoonsa.

+Know

(puhuja / veteraani)
Sytytä palo

Kun puhut täydellä tunteen pauhulla totu-
uden sanoja väkijoukolle, 
kortti+Voice:

10+: Pidä 3, 7-9: Pidä 1.

Käytä 1 pidosta aikaansaadaksesi 
yhden seuraavista efekteistä:
  - Sinulle toimitetaan haluamasi 
     henkilö tai henkilöitä.
  - Sinulle annetaan lahjoja.
  - Väkijoukko on valmis seuraamaan 
     sinua (vaikka taisteluun).
  - He heittäytyvät villeinä 
     tunteidensa valtaan (valitse tunne).
  - He palaavat takaisin koteihinsa.

+Voice

(puhuja / hullunkiilto silmissä)
Pelottava paskiainen

Kun saavut tilanteeseen ja lukitset katseesi 
huoneen vaarallisimpaan henkilöön, hän 
tekee saman, ja kortti+Hurt:

10+: Niin pitkään kun pidät 
 katsekontaktin, kukaan tilanteessa 
 oleva henkilö ei uhmaa 
 auktoriteettiasi.

7-9: Sinä etkä kohteesi ette voi 
 tehdä mitään uhkaavaa ennen
 kuin toinen murtaa katsekontaktin. 
 Katseen ensin kääntänyt ei voi
 käyttää Confidencea, ja häneen 
 kohdistuviin siirtoihin tulee 
 +1.

+Hurt

(puhuja / hullunkiilto silmissä)
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