
The Techie - Tekijä

Elevator pitch: Eletään 2010-lukua. Ja teknikko, eli sinä, on se 
tyyppi, jota varten tämä aika ja paikka on olemassa. Oli kyse 
tietokoneenkäytöstä, moottoriveneen virittämisestä tai Gog-23 
-tarkkuuskiväärillä maalitauluun osumisesta, sinulla on siihen 
lahja. Olit keskittänyt huomiosi sitten väkivaltaan, nopeisiin 
autoihin tai serverihuoneiden kelmeään hehkuun, elämä ei pääse 
koskaan muuttumaan pitkäveteiseksi.

Olet nerokas ja vaarallinen. Se, mikä pelikenttäsi on, riippuu 
täysin sinusta itsestäsi.

#ageofthegeek, #anonymous, #fastandfurious, #votefromtherooftops

Korkeimmat ominaisuudet: Hurt ja Move. Olet kykenevä ja aikaansaava tavoilla, 
jota harvat tajuavat. Ryhmän ydinpelaaja, joka pystyy varmistamaan sen, että muu 
ryhmä voi keskittyä omiin asioihinsa.

Esimerkkitaustoja: Katuajojen mestari. Survivalisti. Turvallisuusekspertti. 
Hakkeri. Hullu keksijä. Analyytikko. Vakooja.

Valmiit siirtoparit:
Analyytikko - Olet ekspertti. Olet nähnyt asioita ja osaat näkemäsi kontekstiin. Jos 
sinulle annetaan tarpeeksi aikaa, saat asiasta kuin asiasta selville lähes mitä vain, ja 
osaat toimia uhkaavissa tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Jos haluat pelata 
tiedustelupalvelun analyytikkoa, tässä on siirtopari sinulle.

Informaationatiivi - Ihmiset ovat mitä ovat, mutta ollessasi tekemisissä 
teknologian kanssa, olet kotikentälläsi. Informaationatiivina sinut todennäköisimmin 
löytää tietokoneruudun ruudun äärestä, mutta tapa, jolla ymmärrät teknologiaa tekee 
sinusta korvaamattoman myös kentällä.

Varuste-ekspertti - Olet erikoistunut tekemään ryhmälle varusteita, jotka eivät ole 
standardin mukaisia. Virittelet olemassaolevia työkaluja paremmiksi ja pystyt 
tekemään pommin keittiöstä löytyvistä välineistä.

Väkivaltainen - Olet tappaja. Rambo. Toiminnallisessa pelissä tämä siirtopari tekee 
sinusta aivan omanlaatuisensa uhkan. Pelinjohtaja toki tuo peliin tilanteita, joissa 
joudut esittelemään taitojasi, mutta siksi nämä siirrot otit.

Viereiset roolit:
Leader - Johtaja on toinen rooleista, joka pitää huolta ryhmän resursseista. Jos haluat 
voimistaa tätä puolta itsestäsi, Leaderin siirtopinosta löytyy vaihtoehtoja. Johtajien 
siirroista löytyy myös tapoja, joilla voit helposti murtautua hieman
sisäänpäinkääntyneestä kuorestasi.

Seer - Näkijä on toinen toiminnallinen rooli. Omat siirtosi toiminnallisuuden 
suhteen ovat hyvin agressiivisia, ja Seerin siirrot puolestaan kestävyyttä ja 
puolustusta lisääviä. Seerillä on myös kasa tutkimukseen liittyviä 
siirtoja, jotka parantavat jo massiivista arsenaaliasi tällä saralla.
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Kehityspolku
Perusoptiot. Voit valita näistä aina kun hahmosi kehittyy:

 O Ota uusi tekijän siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Ota uusi minkä tahansa roolin siirto.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Techie”.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Techie”.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Kasvata Movea tai Hurtia yhdellä (max +3).
 O Kasvata Gritiä yhdellä (max +2).
 O Kasvata Carea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Knowia yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Techietä yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Techietä yhdellä (max +2).
 O Olet Varjotieteiden ammattilainen Resource Trackilla.
 O Sinulla on käyttöoikeus firman supertietokoneeseen.

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 tekijän siirtoon 12+ -optio.
 O Ota mihin tahansa siirtoon 12+ -optio.
 O Ota Resource Trackille mikä tahansa piirre.
 O Sinulle annetaan alaisiksesi joukko insinöörejä ja
  käyttöösi liikkuva laboratorio.

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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Anna hoivaa

Siirry eteenpäin
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Toimi paineen alla

Teet... siis mitä?!

Päättele asioita


