
edustaja 

tutkija 

nimi:
rooli:      neuvonantaja / #
pelaaja:

ikä:  silmät:
#kansalaisuus:

#parhaimmillani olen:

#pimeä paikkani:

#hashtagit (nimeä alkuun kaksi):

#muiden silmissä olen:

#tehtävänkuva:

tue

etsi

kestä

riko

tiedä

murtunut

kuollut

>

+1  +2   +3   +4

hahmo:
pelaaja:
#näkemys:

side:

>
-X +X-2 +2+1-1 0
>

johtaja 

asiantuntija

hahmo:
pelaaja:
#näkemys:

side:

>
-X +X-2 +2+1-1 0
>

hahmo:
pelaaja:
#näkemys:

side:

>
-X +X-2 +2+1-1 0
>

hahmo:
pelaaja:
#näkemys:

side:

>
-X +X-2 +2+1-1 0
>

versio A3.3

Valitse pelin aluksi kaksi neuvonantajan 
siirtoa. Valitse myös yksi kulma alta:

      O Sivaltavat sanat - Voit sitoutua 
 väkivaltaan tukemalla, jos et 
 tee fyysistä väkivaltaa kohteelle.
      O Sosiaalinen käärme - Voit edetä 
 tietämällä, jos kyseessä on 
 sosiaalinen tilanne.



Merkkaa kokemusta aina kun:
       -  Siirtoa tehdessäsi saat tuloksen (6-) ja 
 pelinjohtaja tekee siksi siirron.
       -  Murrut ottaessasi kriittistä vauriota.

Merkkaa kokemusta kerran tehtävässä kun:
       O  Joku paljastaa sinulle jotain uutta  itsestään.
       O Saat ryhmän suostuteltua  pehmeämpään 
 toimintatapaan kuin mitä he olivat 
 suunnitelleet.
       O Teet siirron, joka käyttää (vasemmalla puolellasi 
 istuva pelaaja valitsee yhden tehtävän alussa):
 kestämistä, rikkomista tai etsimistä.
 
Merkkaa kokemusta tehtävän jälkeen, jos:
        -  Siteesi johonkin hahmoon siirtyy äärimmilleen 
 (arvosta -2 tai +2  arvoon -X tai +X).
        - Sait selvitettyä äärimmilleen viedyn siteesi 
 toisen hahmon kanssa (siirrä side hahmon 
 kohdalta arvoon -1, 0 tai +1)

Kaikki ryhmänjäsenet merkkaavat kokemusta tehtävän 
jälkeen, jos:
       -  Ryhmä oppi jotain uutta maailmasta tai 
 tilanteesta.
       -  Ryhmä noudatti firman perusarvoja tehtävällä.
       -  Ryhmän toimet eivät vahingoittaneet sivullisia.

Kun olet merkannut 10 kokemusta, merkkaa yksi kehitys 
ja aloita kokemuksen kerääminen nollasta. Voit merkata 
kehityksen joko neuvonantajan kehityksistä tai 
valitsemasi näkemyksen kehityksistä.

kokemus

>>

Peruskehitykset: Milloin tahansa kun saat kehityksen, voit 
valita yhden (voit ottaa yhden kehityksen vain kerran):

      O Nosta tukemista tai tietämistä yhdellä. (max +3)
      O  Nosta rikkomista tai etsimistä yhdellä. (max +2)
      O Ota uusi neuvonantajan siirto.
      O Valitse myös toinen hahmonluonnissa 
 valittavista kulmista.
      O Ota kahteen perussiirtoosi kriittisen onnistumisen 
 (12+) mahdollisuus.
      O Ota yksi vire itsellesi.
      O Ota kolmas #hashtag
      O Jos pääset koskettamaan toista sosiaalisessa 
 tilanteessa, tilanne on siirtojesi kannalta intiimi.
      O Voit tehdä päättelysiirtoja (?) perustuen toisen 
 käden tietoon.

Syvemmät kehitykset: Voit valita syvemmän kehityksen 
peruskehityksen sijaan kun olet merkannut vähintään kuusi 
kehitystä ja käyttänyt ainakin kaksi niistä neuvonantajan 
peruskehityksiin ja kaksi näkemyksesi peruskehityksiin.

      O Nosta kestämistä yhdellä (max +2)
      O Kasvata ominaisuutta yhdellä (max +3)
      O Kasvata ominaisuutta yhdellä (max +3)
      O Vaihda yksi roolin siirroistasi mihin tahansa 
 vapaaseen roolin siirtoon.
      O Ota kahteen perussiirtoosi kriittisen onnistumisen 
 (12+) mahdollisuus.
      O Ota yksi vire itsellesi.
      O Sinulla on käytössäsi erityisiä työkaluja. Jos käytät 
 niitä kun teet siirron, saat yhden merkin tai 
 kysymyksen enemmän.

Eläkekehitykset: Voit valita eläkekehityksen syvemmän 
tai peruskehityksen sijaan, kun olet merkannut vähintään 
yksitoista kehitystä ja käyttänyt niistä ainakin kaksi 
neuvonantajan syvempiin kehityksiin ja kaksi näkemyksesi 
syvempiin kehityksiin.

      O Ota itsellesi toinen näkemys nykyisen rinnalle.
      O Aloita uusi hahmo nykyisen hahmosi rinnalla. Uusi 
 hahmo ei ole neuvonantaja, eikä jaa näkemystäsi.
      O Jää eläkkeelle kenttähommista ja aloita uusi hahmo 
 tämän tilalle. Hahmo on turvassa tomistossa.

versio A3.3


