
The Leader - Johtaja

Elevator pitch: Ryhmänjohtajana olet vastuussa ja 
toisaalta olet se, jota totellaan. Olet ryhmän koossapitävä 
voima ja sen suora yhteys emoyhtiöön. Johdat sitten 
rintamalta tai pysyt varjoissa, ryhmä seuraa sinua. Ja kun tilanne 
näyttää epätoivoiselta, sinulla on vielä yksi 
varasuunnitelma jolla kaikki kääntyy vielä parhain päin. 

#lastbesthopeforvictory, #aceinthehole, #magnificientbastard, 
#alphadog

Korkeimmat ominaisuudet: Hurt ja Know. Johdat koska pystyt tekemään 
vaikeitakin päätöksiä. Olet ydinpelaaja, joka pitää ryhmän askeleen edellä muita
koska tietää, mikä on heille parasta.

Esimerkkitaustoja: Yhtiöpyrkyri. Moottoripyöräjengin alfa. Urapoliisi. Yleinen 
syyttäjä. Mafioso. Opettaja. Terroristisolun johtaja.

Valmiit siirtoparit:
Ennakoija - Olet aina askeleen edellä tilannetta. Toimit parhaimmillasi silloin kun 
tilanne on päällä tai mahdollisesti jo kaiken toivon tuolla puolen. Kykysi 
nähdä mitä tilanteissa tarvitaan lähentelee yliluonnollista.

Organisaation osa - Olet osa suurempaa kokonaisuutta ja kynenet vakuuttamaan 
muutkin siitä. Tarvitsi sinun sitten kutsua firman turvallisuusjoukkoja apuun tai 
puhua paikallinen palolaitos lainaamaan happilaitteita, se onnistuu kädenkäänteessä.

Ryhmänjohtaja - Ryhmä on kaikki kaikessa, ja sinä olet sen tahdonvoima. Muut 
toimivat koska sinä sanot niin. Olit sitten kiltti tai ankara, sinun opastuksellasi ryhmä 
toimii tehokkaammin ja paremmin kuin ilman sinua.

Ylempi - Teet suunnitelmia ja varasuunnitelmia. Näet asiat strategisina 
ratkaisuina ja kykenet pitämään ihmistä tilastona, jos asia sitä vaatii. Vaikka sitten se 
tilasto olisit sinä itse..

Viereiset roolit:
Voice - Puhuja on ryhmän toinen sosiaalinen rooli. Hän on parempi ihmisten kanssa 
kuin sinä, siinä missä sinun vahvuutesi on resurssienhallinnassa. Hän on 
hienovarainen sosiaalinen työkalu sinun lekaasi verrattuna. Voicen pakasta löytyy 
paljon sosiaalista puoltasi vahvistavia siirtoja ja joitain, jotka auttavat sinua 
toteuttamaan ryhmän kunnossapitoa.

Techie - Tekijä on ryhmän toinen resursseihin keskittynyt rooli. Hän on myös toinen 
teistä, joka on valmis tekemään vaadittavia asioita saadakseen tehtävän etenemään. 
Techien pakasta löytyy siirtoja, jotka täydentävät ryhmän varusteiden  suvereenia 
mestaruutta, ja toisaalta täydentävät niissä kohdissa, joissa 
on suora tarve toimintaan.
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Kehityspolku
Perusoptiot. Voit valita näistä aina kun hahmosi kehittyy:

 O Ota uusi johtajan siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Leader”.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Leader”.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Kasvata Hurtia tai Knowta yhdellä (max +3).
 O Kasvata Carea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Movea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Gritiä yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Leaderia yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Leaderia yhdellä (max +2).
 O Omaat hämäriä sotilasyhteyksiä Resource Trackilla.
 O Saat palvelukseesi pätevän henkivartijan.

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 kahteen johtajan siirtoon 12+ -optio.
 O Ota mihin tahansa siirtoon 12+ -optio.
 O Ota Resource Trackille mikä tahansa piirre.
 O Saat komennukseesi toisen, aloittelevan kenttätiimin.

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.
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VaurioOta vauriota / Ota kriittistä vauriota

Anna hoivaa

Siirry eteenpäin

Sitoudu väkivaltaan

Toimi paineen alla

Teet... siis mitä?!

Päättele asioita


