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

Anna hoivaa

A3.3

Kuten 7-9, ja voit joko (valitse 1) muuttaa 
hoivattavan käsitystä jostakusta tai tämä 
paljastaa sinulle jotain uutta ja todellista 
itsestään.

Kuten 7-9, ja hoivattava lisäksi paljastaa 
sinulle jotain uutta ja todellista itsestään.

Merkkaa kaikki hoivattavan vaurioituneet 
ominaisuudet parannetuiksi. Helpotat 
teollasi tämän oloa silminnähtävästi. Jos 
vaurio oli fyysistä, pelinjohtaja kertoo 
sinulle myös kuinka paljon hoivastasi oli 
oikeasti hyötyä.

7-9

10+

Asemoi itsesi

A3.3

Kun siirrät itsesi parempaan asemaan 
tilanteessa,

Kuten 10+, ja ehdota pelinjohtajalle, 
miten hänen hahmonsa sijoittavat itsensä 
tilanteessa. Pelinjohtaja pyrkii 
toteuttamaan ehdotustasi parhaan 
kykynsä mukaan.

Saavutat uuden paikkasi tilanteessa 
huomaamatta, helposti ja nopeasti.

Saavutat uuden paikkasi (valitse yksi) 
huomaamatta, helposti tai nopeasti. 
Pelinjohtaja voi sijoittaa jonkin 
hahmonsa sinulle epäedulliseen asemaan.
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12+

10+

Kun tutkit edessäsi olevaa tilannetta, tai 
uutta johtolankaa,

     Kysy 3, mutta sinun ei tarvitse 
     rajata kysymyksiä annettuun listaan.

“Mikä/Mistä tämä on?”
“Mitä tämä tarkoittaa?”
“Kuinka pääsen sisään/ulos/pois?”
“Mitä minun kannattaa tarkastella?”
“Mikä on _____ ja _____ suhde?”

Kun esität kysymyksen, kudo vastauksen 
löytäminen pelinjohtajan kanssa yhdessä 
pelinsisäisen maailman kerrontaan.

Päättele asioita

A3.3 ?

Sitoudu väkivaltaan

A3.3

Kun olet valmis satuttamaan toista 
(henkisesti tai fyysisesti) saadaksesi sen, 
mitä haluat,

Uhrisi antaa periksi ja sinulle sen, mitä 
tältä haluat.

Uhrisi valitsee yhden: Antaa periksi ja 
sinulle sen, mitä tältä haluat; tai pitää 
pintansa ja pakottaa sinut toteuttamaan 
uhkauksesi väkivallasta.

Uhrisi päättää, kuten 10+, mutta voi 
vaihtoehtoisesti:
 - Lähteä karkuun.
 - Antaa sinulle jotain muuta, mitä 
   kuvittelee sinun haluavan.
 - Kertoa sinulle, mitä haluat kuulla.
 - Suojautua.
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Toimi paineen alla

A3.3

Kun toimit tilanteessa, jossa sinuun 
kohdistuu uhka tai jossa kykyäsi toimia on 
rajoitettu,

Pelinjohtaja tarjoaa sinulle jotain 
kauniimpaa, armeliaampaa tai parempaa 
vaihtoehtoa kuin vain toimiminen.

Pystyt toimimaan tilanteessa kuten 
haluatkin.

Kavahdat, hidastelet tai epäröit:
Pelinjohtaja voi tarjota sinulle ikävää 
hintaa, vaikeaa valintaa tai huonompaa 
lopputulosta.

7-9

12+

10+

12+
12+

Voita este

A3.3

Kun toimit päästäksesi ohi etenemistäsi 
vaikeuttavasta esteestä,

Kuten 10+, mutta esteen ohittamisesta 
sinulle paljastuu oikotie tai voit muuten 
kääntää sen omaksi eduksesi.

Voit jatkaa etenemistäsi esteestä 
huolimatta ilman merkittävää hidastusta.

Kuten 10+, mutta esteen takia 
(valitse yksi):
  - Etenemisesi hidastuu 
    merkittävästi.
  - Altistat itsesi vaaralle.
  - Joudut luopumaan jostain
    arvokkaasta
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Kestä vielä vähän

A3.3

Kun yrität puristaa itsestäsi jaksamista
tehdäksesi jotain vielä sen kriittisen
vaadittavan ajan,

Pystyt jatkamaan helposti kriittiseen 
pisteeseen ja tarvittaessa hyvinkin sen 
ohi. Mitä olitkaan tekemässä, lopputulos 
on odotettua parempi.

Jaksat jatkaa helposti loppuun asti.

Yliarvoit itsesi tai tilanne on liian 
haastava. Valitse yksi: jaksat loppuun 
asti, mutta jätät itsesi heikkoon asemaan; 
tai pystyt tuottamaan vain osittaisen 
lopputuloksen.
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