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Hahmonluontiapuja

Laji:
Yleisimmät fantasialajit ovat käytössä (ihminen, kääpiö, haltia, puolituinen jne.). Lisäksi 
Planescape-keskeisiä lajeja: hornalainen (tiefling), githzerai, bariaur

Faktio:
Ks. erillinen paperi

Suuntautuminen:
Järjestys(J)/Neutraali(N)/Kaaos(K) ja Hyvä(H)/Neutraali(N)/Paha(P)

XP:
Alussa käytettävissä 6XP. Käyttö:

• Kykyarvojen nostaminen. Kyvyn lähtötaso on kaksi astetta vastaavaa ominaisuutta 
alempana; noston hinta hahmolomakkeen alaosan taulukossa (esim. kohtalaisen kyvyn 
nostaminen hyväksi maksaa 2XP). Jos kyky on epätavallinen (vaatii erillistä koulutusta), sen
osto lähtötasolle maksaa 3XP.

• Lahjat. Hahmon erikoisominaisuuksia, joita ei voi mitata kyvyillä. Lahjan hinta on 3XP. 
Yliluonnollisen lahjan hinta on 6XP.

FP:
Alussa 1FP. Käyttö: 4 bonusnoppaa; muuta osuma naarmuksi; laske kaikkien vahinkojen ja 
väsymystilojen vakavuutta yhdellä.

Arkkityyppi:
Yleisimpiin arkkityyppeihin kuuluvat taistelija, voro, velho, pappi, bardi, druidi, munkki, paladiini, 
samooja ja barbaari, mutta arkkityyppi on vapaasti neuvoteltavissa pelinjohtajan kanssa. 
Arkkityypin ja kaikkien siihen liittyvien kykyjen aloitustaso on kohtalainen. Taikomiseen 
kykeneviin arkkityyppeihin liittyy erityissääntöjä – kysy pelinjohtajalta.

Ominaisuudet:
Arvot "huono", "keskinkertainen", "kohtalainen", "hyvä", "erinomainen" järjestettynä halutulla 
tavalla ominaisuuksien kesken.

Omaisuus:
3d6 kultaa ja järkevät, arkkityypin mukaiset varusteet.
Panssareita on kolmea tyyppiä:

• kevyt (nahkapanssari), panssariluokka 1
• keskiraskas (ketjupanssari), panssariluokka 2
• raskas (levypanssari), panssariluokka 3

Samoin aseita on kolmea tyyppiä:
• kevyt (tikarit yms.), vahniko 1
• keskiraskas (yhden käden miekat, nuijat jne.), vahinko 2
• raskas (kahden käden aseet), vahinko 3

Uskomukset:
Periaatteita ja ihanteita, joihin hahmo uskoo. Toimiessaan uskomustensa mukaan hahmo saa fudge-
pisteitä. Voivat liittyä faktioon ja suuntautumiseen. Voi täyttää kampanjan edetessä.



Faktiot

Athar (uhmaajat, eksyneet)
Jumalat ovat huijareita. Totuus löytyy tunnetun maailmankaikkeuden 
tuolta puolen.
Mekaniikat: Lahja: +2 pelastusheittoihin jumalallista taikuutta vastaan. 
Papit eivät yleensä auta Atharin jäseniä.

Lähteeseen uskovat (jumalmiehet)
Kaikki elämä on peräisin samasta jumalallisesta lähteestä. Elämä on testi, 
jossa menestyvät siirtyvät kohti jumaluutta.
Mekaniikat: Kyky: takominen perustasolla (sivistys–2). Lahja: +1 
positiiviseen vuorovaikutukseen. Ei voi herättää kuolleista (uskovat 
jälleensyntymiseen).

Synkkä kabaali (hullut)
Missään ei ole mitään järkeä, maailmakaikkeudella ei ole tarkoitusta. Ainoa
totuus löytyy sisältä.
Mekaniikat: Immuniteetti hulluutta aiheuttavalle taikuudelle. Joka päivä
1/20 todennäköisyys olla toimintakyvyttömäksi masentunut.

Kadotuksen Kaarti
Maailmankaikkeuden tarkoitus on hajota ja tuhoutua. Epäjärjsetyksen 
kasvua ei pidä häiritä.
MekaniikaT: Erikoishyökkäys, Entrooppinen lyönti: +2 hyökkäysheittoon, 
mutta lyöjä on tämän jälkeen Väsynyt (3 pisteen edestä väsymystä). Kyky: 
miekkailu +1, vähintään keskinkertaisella tasolla. Kadotuksen kaartilaista 
parantavan taikuuden teho laskee yhdellä asteella.

Tomumiehet (kuolleet)
Kaikki maailmankaikkeudessa ovat kuolleita. Kuolemasta vapauttavan 
Todellisen Kuoleman voi saavuttaa vain päästämällä irti tunteista ja 
intohimosta.
Mekaniikat: Kuolleiden sopimus: epäkuolleet jättävät tomumiehet 
rauhaan. Tuomumiehen kuolleista hErättäminen on kaksi astetta 
vaikeampaa.

Valitut (sydämettömät)
Maailmankaikkeus kuuluu vahvoille. Kaikkien tulee huolehtia itsestään.
Mekaniikat: AluSSa 100 kultaa ylimääräistä rahaa ja +3 XP käytettäväksi 
arkkityypin ulkopuolisiin kykyihin. Eivät saa tehdä hyväntekeväisyyttä tai
ottaa vastaan lahjoja joita eivät ole ansainneet.

Järjestyksen kilta (kuvernöörit)
Maailmankaikkeus seuraa lakeja. Maailmankaikkeutta voi hallita 
tuntemalla sen lait.
Mekaniikat: Lahja: +1 kaikkiin tietotarkistuksiin. Eivät saa tietoisesti 
rikkoa lakeja.

Riippumattomat
Kaikkien tulee ajatella itsenäisesti, takertumatta faktioiden filosofioihin.

Harmonium (kovapäät)
Maailmankaikkeudessa tulee vallita Rauha ja järjestys. Hinnalla millä 
hyvänsä.
Mekaniikat: Lahja: +1 tahtopelastusheittoihin. On totEltava kaikessa 
ylempiä Harmoniumin upseereja.



Armomurhaajat (punainen kuolema)
Oikeus on kaikki kaikessa. Oikeutta rikkovia tulee rangaista ankarasti.
Mekaniikat: Kyky: +2 valheiden tunnistamiseen; vähintään kohtalaisella 
tasolla. Noudattavat faktionsa tiukkaa kunniakoodia.

Vallankuomoukselliset (anarkistit)
Nykyiset faktiot perustuvat valheille ja ahneudelle. Ainut keino löytää 
totuus on tuhota ne ja aloittaa alusta.
Mekaniikat: Lahja: Kyky esiintyä uskottavasti toisen faktion edustajana; 
+2 kaikkiin tähän liittyviin tarkistuksiin. Faktioon kuuluminen on Sigilissä 
rangaistava rikos.

Yhden Merkki (merkilliset)
Maailmankaikkeus on olemassa koska mieli kuvittelee sen olevan olemassa. 
Siksi kaikkeen voi vaikuttaa ajatuksen voimalla.
Mekaniikat: Kyky vaikuttaa maailmaan uskomuksen voimalla. Alkaa 
keskinkertaiselta tasolta; nousee, kun hahmo etenee faktion hierarkiassa. 
Pieniin sattumiin vaikuttaminen vaatii hyvän onnistumisen; merkittävämpi 
vaikuttaminen on vaikeampaa. Vika: -1 positiiviseen vuorovaikutukseen.

Asitimusten Yhteisö (sensaatit)
Maailmankaikkeuden voi oppia tuntemaan vain kokemalla sen. Vain se, minkä
voi aistia, on olemassa.
Mekaniikat: Lahja: +1 kaikkiin havaintoheittoihin. Eivät voi kieltäytyä 
uusista kokemuksista (ellei kokemus ole selvästi vaarallinen).

Valaistuneet (Cipherit)
Toiminta ilman ajattelua on korkein toiminnan muoto. Valaistumisen voi 
saavuttaa vasta, Kun keho ja mieli toimivat saumatta yhdessä.
Mekaniikat: Lahja: +1 ensimmäiseen toimintoon konfliktitilanteessa. 
Toimivat yleensä ensimmäisen mieljohteensa mukaan.

Kaositehdit
Kaaos on totuus. Epäjärjestys on maailmankaikkeuden luonnollinen 
olotila, ja maailmankaikkutta voi ymmärtää vasta kun on hyväksynyt 
tämän.
Mekaniikat: Kyky: höpötys, keskinkertaisella tasolla: kaositehti sotkee 
ympäillään olevien puheen, mikäli nämä epäonnistuvat 
tahtopelastusheitossa. Kaositehdit toimivat kaoottisesti, vailla pitkän 
tähtäimen suunnitelmia.


