
The Empath - Kokija

Elevator pitch: Olet ymmärtänyt. Aina vähän paremmin ja 
syvemmällä tasolla. Olet ollut kykenevä vastaamaan 
kysymykseen “Miksi?” Ihmismieli on ihmeiden täyttämä 
valtakunta jonne sinulla on avaimet, muttei aina karttaa. 

Näet ihmiset ja näiden heikkoudet. Ymmärrät, kuinka me to-
imimme ja mikä meitä, ja muita, ajaa.

#iknowwhatyoudidlastsummer, #vulcanmindmeld, #itbleedstomymind, 
#gamemaster

Korkeimmat ominaisuudet: Care ja Grit. Olet sitkeä pirulainen, ryhmän 
ydinpelaaja, joka ei murru, ja pystyy pitämään kaikki muutkin jatkamassa eteenpäin.

Esimerkkitaustoja: Psykologi. Psykiatri. Avustustyöntekijä. Baarimikko. 
Corporate burnout. FBI-profiloija. Huijari. Kulttijohtaja. Seuralainen. Pappi.

Valmiit siirtoparit:
Ihmistuntija - Ihmisten ja ihmisyyden ymmärtäminen on sinun toinen luontosi. 
Nämä siirrot mahdollistavat ihmisten näkemisen suurempana kokonaisuutena ja 
lajinsa edustajina, jotka sivistyneestä ulkokuorestaan huolimatta toimivat 
primitiivisten vaistojensa ohjaamina.

Kanssakäyminen - Mikä tahansa keskustelu kanssasi saattaa päättyä siihen, että 
olet saanut selville asioita, joita ei olisi pitänyt päästää julki. Nämä ovat siirrot, joiden 
avulla teet kenttätutkimusta, mutta myös keino ymmärtää ryhmätovereita.

Ryhmän peili - Ei ole vaikeaa kuvitella sinua ryhmän koossa pitävänä 
liimana. Nämä ovat siirtoja, jotka altistavat sinut maailmalle, mutta tekevät koko 
ryhmästä sitäkin kestävämmän kokonaisuuden.

Varjojen viettelemä - Kampanjassa, jossa yliluonnollinen on läsnä, sinulla on 
parhaat mahdollisuudet ymmärtää ja käsittää sen toimintaa. Vaikka varjobiosfääri ei 
toimi meidän logiikkamme mukaan, tarpeeksi herkkä mieli voi jollain tasolla tulkita 
sitä, kuvaillen ja ennakoida sen toimia.

Viereiset roolit:
Seer - Näkijä on toinen rooli, jolla on suoraa kontaktia varjobiosfäärin kanssa ja voit 
täydentää kontaktiasi siihen siirroilla, joita se tarjoaa. Toisaalta se on aktiivisempi 
rooli, ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden siirtoihin, jotka tekevät sinusta 
toiminnallisemman.

Voice - Puhuja on toinen ryhmän ihmisien kanssa pelaava rooli. Siinä missä sinä 
keskityt muodostamaan oikeaa ymmärrystä niistä, joiden kanssa toimit, tämän siir-
rot tarjoavat tilaisuuden vaikuttaa niiden toimintaan. Voicen siirrot tarjoavat sinulle 
mahdollisuuden laajentaa itseäsi ulos siitä kuoresta, jonka omat
siirtosi saattavat sinulle luoda.
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Kehityspolku
Perusoptiot. Voit valita näistä aina kun hahmosi kehittyy:

 O Ota uusi kokijan siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Empath”.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Empath”.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Kasvata Carea tai Gritiä yhdellä (max +3).
 O Kasvata Hurtia yhdellä (max +2).
 O Kasvata Movea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Knowia yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Empathia yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Empathia yhdellä (max +2).
 O Olet varjoisten kujien asukki Resource Trackilla.
 O Olet osa eksperttien verkostoa.

Kehittyneet optiot. Voit alkaa valitsemaan näistä kuudennesta kehityksestä 
eteenpäin:

 O Ota uusi kustomoitu siirto.
 O Kasvata mitä tahansa ammattia yhdellä (max +3).
 O Kasvata mitä tahansa ominaisuutta yhdellä (max +3).
 O Kasvata mitä tahansa ammattia tai ominaisuutta
  yhdellä (max +3).
 O Ota mihin kahteen kokijan siirtoon 12+ -optio.
 O Ota mihin tahansa siirtoon 12+ -optio.
 O Ota Resource Trackille mikä tahansa piirre.
 O Sinua seuraa ei-vihamielinen varjobiosfäärin olento.

Ota vauriota / Ota kriittistä vauriota

Eläkeoptiot. Voit alkaa valitsemaan näistä yhdennestätoista 
kehityksestä eteenpäin:

 O Ota toinen hahmo pelattavaksesi tämän 
  hahmon rinnalla. Uusi hahmo on jonkun
  jonkun toisen pelaajan hahmon apulainen.
 O Hahmo siirtyy pois kenttätehtävistä 
  toimiston turvaan. Aloita uusi hahmo.

Anna hoivaa

Siirry eteenpäin

Sitoudu väkivaltaan

Toimi paineen alla

Teet... siis mitä?!

Päättele asioita


