
Kun tarkastelet henkilön ruumiinkieltä ja 
käytöstä,

http://game-icons.net/lorc/originals/moebius-triangle.html

Kun luet jännittynyttä sosiaalista tilannetta 
tai kanssakäymistä,

Arvioi jänitteitä

A3.2

Luo yhteisymmärrystä

A3.2

Raota pimeyttä

A3.2

??

A3

+Tiedä

Jaa viisauttasi

Neuvonantajan siirrot, versio Alpha 3.

A3.1

Kun keskustelet rakentavasti toisen kanssa 
ja kerrot tälle, mikä on aito mielipiteesi siitä, 
miten tämän tulisi toimia,

+Tue

Tutki vammoja

A3.2

Kun tutkit kuollutta ruumista, tai jossain 
elävässä olevia vammoja,

+Tue

Lue ihmistä

A3.1

+Tue

??

+Tiedä

A3

Kohteen puhuessa, kuluta merkki ja kysy 
tämän pelaajalta yksi alta:

“Valehteliko hahmo juuri?”
“Mikä on hahmon todellinen mielentila?”
“Mitä hahmo aikoo tehdä?”
“Mitä hahmo haluaisi minun tekevän?”
“Mikä on hahmon päälimmäinen tunne 
______  kohtaan?”
“Mikä olisi nopein tapa saada hahmo 
 tekemään _______?”

Kun merkit loppuvat, anna jollekulle etu.

3 merkkiä 1 merkki10+ 7-9

+Tiedä

Kun vietät aikaa intiimissä tilanteessa toisen 
kanssa, jolloin tutustut tähän paremmin,

+Tue

Kun viettäessäsi aikaa intiimissä tilanteessa 
toisen kanssa, ja työnnät tätä paljastamaan 
ikäviä piirteitään,

+Tiedä

“Mitä tiedän siitä, mikä on aiheuttanut 
 tämän?”
“Kuka ja miten tätä on käsitelty ennen 
 minua?”
“Koska tämä on tapahtunut?”
“Mitä tämä paljastaa tekohetken 
 tunnemaailmasta?”
“Kuinka tätä vastaan voisi varautua?”
“Mitä tälle/tällä on tehty?”

tai jokin kysymys jonka voisit esittää kun 
normaalisti päättelet asioita.

Kysyttyäsi kaikki anna jollekulle etu.

kysy 3 kysy 110+ 7-9
Jos hän kuuntelee neuvojasi ja toimii 
niiden mukaan, hän saa edun 
toimintaansa ja sinä saat edun, kun hän 
on toiminut. Jos hän ei toimi neuvosi 
mukaan, hän paljastaa sinulle, miksei ja 
saat edun seuraavan kerran toimiessasi 
hänen kanssaan.

Jos hän kuuntelee neuvojasi ja toimii 
niiden mukaan, sinä saat edun, kun hän 
on toiminut.  Jos hän ei toimi neuvosi  
mukaan, hän paljastaa sinulle, miksei.

7-9

10+

Jos kohde tuntee pimeän paikkasi tai 
paljastat sen kohteelle, yksi merkki lisää.

Käytä merkki ja valitse yksi:
 - Kohde paljastaa pimeän paikkansa.
 - Kohde toimii seuraavaksi täysin 
    tunteidensa ohjaamana.
 - Kohde pitää sinua haasteena ja näkee 
    sinut nyt tasavertaisena.
 - Pakotat kohteen pois tästä tilanteesta.
 - Kohde eskaloi sitä mitä on tekemässä.

Kun merkit loppuvat, anna jollekulle etu.

2 merkkiä 0 merkkiä10+ 7-9

Jos paljastat kohteelle jotain itsestäsi, yksi 
merkki lisää ja kohde saa luottamuksen 
sinuun.

Käytä merkki ja kysy kohteen pelaajalta: 
“Mikä on ollut hahmon heikoin hetki?”
“Mistä hahmo välittää eniten maailmassa?”
“Mikä on helpoin tapa satuttaa hahmoa?”
“Mitä mieltä hahmo on minusta?”
“Mikä on hahmon todellinen mielipide 
______?”

Kun merkit loppuvat, anna jollekulle etu.

2 merkkiä 0 merkkiä10+ 7-9
“Ketkä ovat tilanteen oikeat osapuolet?“
“Kuka on niskan päällä?”
“Kuka on minulle suurin uhka?”
“Miten voin eskaloida tilannetta?”
“Mitä jännitettä tilanteessa en näe päältä?”
“Mikä on pahinta mitä tästä voi seurata?”

tai jokin kysymys minkä voisit esittää kun 
normaalisti päättelet asioita.

Kysyttyäsi kaikki anna jollekulle etu.

kysy 3 kysy 110+ 7-9

?

?


