
The Seer - Näkijä

Elevator pitch: Olet aina nähnyt maailman paremmin kuin 
muut. Ymmärrät mistä suunnasta sitä kannattaa katsoa ja miten 
siihen kulmaan pääsee. Tämä on totta niin konkreettisesti kuin 
kuvainnollisemmassakin mielessä. Maailma on avautunut sinulle 
eri tavalla kuin muille, ja se ei välttämättä ole aina hyvä asia. 

Olet ekspertti siinä, ettet pysähdy ja että tiedät mitä olette 
kohtaamassa.

#parkourninja, #iamyourspiritguide, #itisfullofstars, #illbeoverhere

Korkeimmat ominaisuudet: Move ja Grit. Olet ryhmässä eturintamalla. Ryhmän 
avainpelaaja, joka ei anna minkään pysäyttää itseään.

Esimerkkitaustoja: Shamaani. Xtreme-urheilija. Taiteilija. Viihdekemisti. 
Pyöräkuriiri. Urban Explorer. Etsivä. Salaliittoteoreetikko.

Valmiit siirtoparit:
Askeleen edellä - Ensimmäisenä paikalla ja ensimmäisenä ulkona. Nämä siirrot 
sallivat sinun määrätä sen, missä kohtauksissa sinua näkee ja tasan tarkkaan kuinka 
pitkään 

Pysäyttämätön - Mikään ei estä sinua, ikinä. Jos valitset nämä siirrot, olet aivan 
varmasti jatkuvasti ongelmien polttopisteessä, mutta se on se paikka jossa nautit 
olevasi. Selviät kyllä, tavalla tai toisella.

Tutkija - Näet. Ja ymmärrät mitä näet. Olet salapoliisi ja päättelijä vailla vertaa. 
Nämä siirrot sallivat sinun tehdä tutkimusta kahdella tärkeällä taholla - uusien 
outojen asioiden parissa, sekä ihmisten elämissä.

Varjojen tulkki - Yliluonnollisempaan keskittyvässä pelissä olet toinen rooleista, 
joka kykenee toimimaan siirtojen puolelta varjobiosfäärin kanssa. Varjobiosfääri 
puhuu sinulle. Se ei ole aina hyvä asia.

Viereiset roolit:
Techie - Tekijä on toinen selkeästi toiminnallinen rooli. Jos haluat kaartaa kykyjäsi 
väkivaltaisempaan suuntaan, täältä löytyy hyvää arsenaalia. Techien siirroissa on 
myös paljon käytännöllisiä keinoja tutkijanroolisi vahventamiseen. 

Empath - Kokija on ryhmän toinen varjobiosfäärin kanssa suoraa kosketuksissa 
oleva rooli. Sieltä löytyvien siirtojen avulla voit vahvistaa tätä puolta hahmostasi. 
Toisaalta Empathin siirrot tarjoavat sinulle hyvän tavan olla vähemmän etäinen 
muista ihmisistä, tuoden sinua pakostakin lähemmäs kokemusta.
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Kehityspolku
Perusoptiot. Voit valita näistä aina kun hahmosi kehittyy:

 O Ota uusi näkijän siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Seer”.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Seer”.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Kasvata Movea tai Gritiä yhdellä (max +3).
 O Kasvata Carea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Hurtia yhdellä (max +2).
 O Kasvata Knowta yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Seeriä yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Seeriä yhdellä (max +2).
 O Olet luontainen survivalisti Resource Trackilla.
 O Sinulla on jatkuva yhteys johonkin vieraaseen.

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 näkijän siirtoon 12+ -optio.
 O Ota mihin tahansa siirtoon 12+ -optio.
 O Ota Resource Trackille mikä tahansa piirre.
 O Sinulle annetaan käyttöön joukko tutkijoita.

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


