
The Voice - Puhuja

Elevator pitch: Olet aina ollut valloittava persoonallisuus. Sinun 
on ollut helppo saada ihmiset kiedottua pikkusormesi ympärille. 
Sinussa on jotain erinomaisen ihanaa. Jokainen joukko tarvitsee 
äänitorven. Jonkun, joka osaa pukea sanoiksi sen, mitä muut 
haluavat kuulla. 

Olet ulospäinsuuntautunut, tavalla tai toisella. Jos ulkopuolinen 
muistaa ryhmästänne jonkun, hän muistaa juuri sinut.

#whoeveryouwant, #lovethewayyoulie, #healerhealthyself, #shephard

Korkeimmat ominaisuudet: Care ja Know. Olet sosiaalisesti ja muutenkin nerokas. 
Ryhmän ydinpelaaja joka tietää kuinka tehtävä pidetään etenemässä. Ihmiset pitävät 
sinusta ihan syystä.

Esimerkkitaustoja: Karismaattinen saarnaaja. Lakimies. Lääkäri. 
Käärmeöljykauppias. New Age -guru. Näyttelijä. Poliitikko. Fanaatikko.

Valmiit siirtoparit:
Esiintyjä - Olet kameroiden ja ihmisten suosikki. Nimesi tunnetaan tai jos ei 
tunneta, lahjasi puhuvat puolestasi. Nämä siirrot ovat hyvä tapa kuvata 
puolijulkkista tai muuta sosiaalista liitäjää, joka ei niinkään ui muiden liiveihin 
vaan saa muut uimaan omiinsa.

Hullunkiilto silmissä - Fanaatikko on vaarallinen henkilö. Fanaatikko, joka saa 
muutkin uskomaan, mitä sanoo, on vielä vaarallisempi. Sinulla on silmissäsi se tietty 
pilke, joka saa muut seuraamaan sinua, ja kovettuneimmatkin paskiaiset pysähtymään 
hetkeksi ennen kuin tekevät sinulle jotain.

Manipuloija - On helpointa toimia kun voi saada muut tekemään mitä haluat. 
Et välttämättä ymmärrä muita, mutta tiedät tarkasti sen, mistä naruista 
kannattaa vetää. Pystyt puhumaan muut ostamaan hiekkaa Saharassa, mutta välillä 
huomaat joutuvasi tekemään häiritseviäkin asioita saadakseen sen, mitä haluat.

Veteraani - Olet nähnyt ja kokenut paljon. Kuolema ei ole sinulle vierasta, ja olit 
sitten lääkäri tai journalisti, osaat antaa näkemystäsi muille ainutlaatuisella 
tavalla. Tästä parista löytyy ainoa varsinaisesti tutkimukseen liittyvä siirtosi.

Viereiset roolit:
Empath - Kokija on ryhmän toinen sosiaalista pelisilmää omaava rooli. Sieltä 
löytyvät siirrot voivat helposti täydentää omaa kykyäsi manipuloida. Empathin 
pakasta löytyy myös varjobiosfääriä koskettavia siirtoja, jos haluat laajentaa omaa 
erikoisosaamistasi pois ihmisten keskuudesta.

Leader - Johtaja on toinen ulospäinsuuntautunut rooli, mutta toisin kuin sinä, se on 
enemmän keskittynyt strategiaan ja suoraan käskyttämiseen kuin sinun 
hienovaraisempaan tapaasi toimia. Leaderin pakka sisältää paljon ryhmän 
yleiseen yhteiseen hyvinvointiin liittyviä siirtoja.
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Kehityspolku
Perusoptiot. Voit valita näistä aina kun hahmosi kehittyy:

 O Ota uusi puhujan siirto.
 O Ota uusi mikä tahansa siirto.
 O Ota uusi mikä tahansa siirto.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Voice”.
 O Muuta jonkin siirtosi ominaisuudeksi “Voice”.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Ota kolmeen perussiirtoosi 12+ -optio.
 O Kasvata Carea tai Knowta yhdellä (max +3).
 O Kasvata Hurtia yhdellä (max +2).
 O Kasvata Movea yhdellä (max +2).
 O Kasvata Gritiä yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Voicea yhdellä (max +2).
 O Kasvata muuta ammattia kuin Voicea yhdellä (max +2).
 O Olet varakkaaseen elämäntyyliin tottunut Resource Trackilla.
 O Sinulla on omistautuneita faneja, minne menetkään.

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 puhujan siirtoon 12+ -optio.
 O Ota mihin tahansa siirtoon 12+ -optio.
 O Ota Resource Trackille mikä tahansa piirre.
 O Saat pavelukseesi kaksi pätevää assistenttia.

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


