
D&Drahvas

Kevyempi, ketterämpi ja loitsuttomampi versio
Dungeons & Dragons roolipelin viidennestä sääntölaitoksesta



Esipuhe

Rupesin vetämään Porin pöytäpeliseuran kerhoilloissa roolipelejä keväällä 2019.
Dungeons & Dragons roolipeli lienee tunnetuin ja monelle myös kiinnostavin roolipe
li, joten oli luontevaa aloittaa sillä. Sääntöjärjestelmä oli kuitenkin tarpeettoman mo
nimutkainen muutaman tunnin mittaisia kertapelejä varten. Niinpä päädyin kehitte
lemään säännöistä virtaviivaistetun version.

Pelin hullunkurinen nimi viittaa siihen, että kaikki hahmot ovat maalaisia: eivät eri
laisia hahmoluokkia edustavia suuria sankareita, vaan olosuhteiden liikkeelle ajamia
tavallisia kyläläisiä. Käytännössä D&Drahvas ei juurikaan poikkea D&D:n täysver
siosta, jos kaikki pelaajahahmot olisivat ensimmäisen tason sotureita (fighter). Tä
män takia D&Drahvas on myös yhteensopiva emopelinsä kanssa, mistä on ollut peli
pöydissämme muutamaan otteeseen apua. Ennen muuta kevytversio on toiminut hy
vänä tutustumisversiona emopeliin ja roolipelaamiseen ylipäänsä.

Pelin kehitystyössäni esikuvinani olivat Eero Tuovisen vastaavanlainen kevytversio
Dungeons & Dragons roolipelin varhaisemmasta sääntöversiosta sekä David Blackin
The Black Hack.

Kun kerhoilloissa pelikertoja kertyi toistakymmentä, tuumin että olisi kai sama koota
aineisto yhteen ja laittaa jakoon netissä. Ties vaikka joku muukin hyötyisi tästä.

Sami Koponen,
paastonaikana 2020

KUVITTAJAT

• bdesign: kansi ja s. 9
• Nicolai Nickson: puolituisen hahmokuva
• Jeshields (https://www.patreon.com/jeshields): muut hahmokuvat
• Wikimedia Commons: taustakorttien kuvat ja s. 34
• Daniel F. Walthall: s. 6, 8, 10
• Charles Bell (Wellcome Images): s. 7
• Miska Fredman (www.miskasmaps.com): s. 12, 29
• Dyson Logos (www.dysonlogos.blog): s. 21
• Sampo Saarela (www.trivialhit.com): s. 25
• Derek Ruiz (www.elventower.com): s. 27



Hahmon nimi: ___________________________ Pelaajan nimi: __________________________

Hahmon asema yhteisössä: ___________________________________________________________

Hahmon syntyperä: _______________________ Hahmon tausta: _________________________

Ominaisuudet ( jaa arvot +2, +1 , -1 , loput ovat 0)

Voima ______ Ketteryys ______ Kestävyys ______

Sivistys ______ Tarkkaavaisuus ______ Karisma ______

Haarniskaluokka: 11 (nahkahaarniska) + KET ______ =

Kestopisteet: 10 + KES ______ =

Kestonoppa: 1n10

Varusteet (painavat varusteet alleviivattuna):

Kokemus:

Hahmon nimi: __________________________ Pelaajan nimi: __________________________

Hahmon asema yhteisössä: ___________________________________________________________

Hahmon syntyperä: _______________________ Hahmon tausta: _________________________

Ominaisuudet ( jaa arvot +2, +1 , -1 , loput ovat 0)

Voima ______ Ketteryys ______ Kestävyys ______

Sivistys ______ Tarkkaavaisuus ______ Karisma ______

Haarniskaluokka: 11 (nahkahaarniska) + KET ______ =

Kestopisteet: 10 + KES ______ =

Kestonoppa: 1n10

Varusteet (painavat varusteet alleviivattuna):

Kokemus:



Syntyperä: Puolituinen

Rentoa, mutta sitkeää väkeä.
Viehtymys piippukessuun.
KETTERYYS +1

Syntyperä: Puolituinen

Rentoa, mutta sitkeää väkeä.
Viehtymys piippukessuun.
KETTERYYS +1

Syntyperä: Etelämaalainen

Uutteria ja kärsivällisiä.
Vieraanvaraisuus on hyve.
TARKKAAVAISUUS +1

Syntyperä: Etelämaalainen

Uutteria ja kärsivällisiä.
Vieraanvaraisuus on hyve.
TARKKAAVAISUUS +1

Syntyperä: Puolihaltija

Uneksivia ja levottomia.
Musiikillisesti lahjakkaita.
KARISMA +1

Syntyperä: Hiisi

Rohkeita ja kunniallisia.
Usein eläinrakkaita.
VOIMA +1

Sääntöyhteenveto

Vaikeusaste: 10 / 15 / vastus
vs.

noppa (1n20)
+ ominaisuus
+ mahd. pätevyys

Jos vähintään yhtä suuri
kuin vaikeusaste, onnistuu

Kestopisteet kuvaavat hah-
mon terveyttä ja sisua; kun
loppuvat, hahmo on vaarassa
vammautua

Sääntöyhteenveto

Vaikeusaste: 10 / 15 / vastus
vs.

noppa (1n20)
+ ominaisuus
+ mahd. pätevyys

Jos vähintään yhtä suuri
kuin vaikeusaste, onnistuu

Kestopisteet kuvaavat hah-
mon terveyttä ja sisua; kun
loppuvat, hahmo on vaarassa
vammautua

Sääntöyhteenveto

Vaikeusaste: 10 / 15 / vastus
vs.

noppa (1n20)
+ ominaisuus
+ mahd. pätevyys

Jos vähintään yhtä suuri
kuin vaikeusaste, onnistuu

Kestopisteet kuvaavat hah-
mon terveyttä ja sisua; kun
loppuvat, hahmo on vaarassa
vammautua



Tausta: Kulkuri

Siirto- ja kausityöläisiä, an-
sastajia, talottomia.

Pätevyys: Erätaidot, selviyty-
minen, jousiammunta.

Periaate: Näytän muille,
mihin pystyn.

Tausta: Kulkuri

Siirto- ja kausityöläisiä, an-
sastajia, talottomia.

Pätevyys: Erätaidot, selviyty-
minen, jousiammunta.

Periaate: Näytän muille,
mihin pystyn.

Tausta: Kalastaja

Merenkävijöitä, varakkaita
veneenomistajia, nikkaroijia.

Pätevyys: Kädentaidot, me-
renkulku, keihästäminen.

Periaate: Saalista saa se, joka
ei anna periksi.

Tausta: Nostoväki

Muodollinen sotilaskoulutus,
viranomaisapu.

Pätevyys: Taistelutaktiikat,
ensiapu, miekkailu.

Periaate: Kavereita ei jätetä.

Tausta: Nostoväki

Muodollinen sotilaskoulutus,
viranomaisapu.

Pätevyys: Taistelutaktiikat,
ensiapu, miekkailu.

Periaate: Kavereita ei jätetä.

Tausta: Kalastaja

Merenkävijöitä, varakkaita
veneenomistajia, nikkaroijia.

Pätevyys: Kädentaidot, me-
renkulku, keihästäminen.

Periaate: Saalista saa se, joka
ei anna periksi.

Tausta: Yläluokka

Herrasväen palvelijoita, kir-
juri, seremoniamestari.

Pätevyys: Etiketti, kirjoitus-
taito, hiiviskely.

Periaate: Uskollisuus on tär-
kein velvollisuus.

Tausta: Yläluokka

Herrasväen palvelijoita, kir-
juri, seremoniamestari.

Pätevyys: Etiketti, kirjoitus-
taito, hiiviskely.

Periaate: Uskollisuus on tär-
kein velvollisuus.

Tausta: Käsityöläinen

Rakentajia, koruseppiä,
kulkukauppiaita.

Pätevyys: Suostuttelu,
kädentaidot, havainnointi.

Periaate: Varallisuutta ei voi
olla liikaa.



Säännöt

Oletan, että lukija tuntee entuudestaan Dungeons & Dragons roolipelin viidennen
laitoksen säännöt pääpiirteittäin. Esittelen tässä tekemäni sääntömuutokset tai emo
pelistä säästämäni ydinsäännöt.

HAHMONLUONTI

1) Hahmon nimi ja asema yhteisössä: Nämä tyypillisesti liittyvät skenaariossa määri
teltyyn taustatilanteeseen. ”Asema yhteisössä” selittää, mistä suunnasta hahmo seik
kailun lähtötilannetta lähestyy. Tämän merkitys vaihtelee skenaarioittain: suora
viivaisessa luolaston tutkimisessa asema yhteisössä voi olla merkityksetön.

2) Syntyperä ja tausta: Nämä vastaavat emopelin kohtia race ja background. Näiden
vaihtoehdot ovat tyypillisesti riippuneet pelattavasta skenaariosta. Olen tavannut
antaa vaihtoehdot pelaajille kortteina, joissa niitä on kuvattu hieman tarkemmin.
Korttien käyttö on myös vähentänyt muistiinpanojen tekemisen tarvetta. Oheiset
kortit ovat esimerkkejä: kehitimme niitä lisää tarpeen mukaan.

Syntyperä kertoo, mihin ominaisuuteen hahmo saa +1 bonuksen. Tausta kertoo, mis
sä taidoissa hahmolla on pätevyysbonus +2 (proficiency).

3) Ominaisuudet: Samat kuin emopelissä, vaikka intelligence onkin käännetty sivis
tykseksi ja wisdom tarkkaavaisuudeksi. Suomennoksilla on haettu kuvailevaa il
mausta siitä, mihin ominaisuutta tyypillisesti käytetään.

Pelaaja sijoittaa hahmonsa parhaaseen ominaisuuteen arvon +2, toiseksi parhaaseen
+1 ja heikoimpaan 1. Muut ominaisuudet jäävät 0:ksi. Syntyperästä tuleva bonus
lasketaan näiden päälle.

4) Haarniskaluokan ja kestopisteiden laskeminen: Samoin kuin emopelissä, eli haar
niskan perusarvon päälle lasketaan ketteryysbonus.

5) Varusteet: Pelaaja voi kirjata hahmolleen varusteita, joita hahmolla voisi uskotta
vasti olla mukanaan. Hahmon täytyy pystyä kantamaan varusteensa. Painavia, suu
ria tai hankalasti kannettavia varusteita hahmolla voi olla korkeintaan voimaomi
naisuutensa verran. Epäselvissä tilanteissa pelinjohtaja päättää, mitä varusteita
hahmolla on.
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TAIDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Taitoheitot toimivat samoin kuin emopelissäkin: ominaisuus + pätevyys + noppa (n20)
ja summaa verrataan vaikeusasteeseen. Jos tulos on ainakin yhtä suuri kuin
vaikeusaste, hahmo onnistuu. Jos tulos on pienempi, hahmo epäonnistuu.

Myös etunoppa toimii emopelin tavoin, eli jos hahmolla on etu (eli olosuhteet,
paremmat varusteet, jne.) puolellaan, pelaaja heittää kahta noppaa ja valitsee kor
keamman silmäluvun. Haittanopan kanssa valitaan pienempi silmäluku.

Normaalissa tilanteessa pelinjohtaja määrittää vaikeusasteen. Yleensä se on 10, mut
ta hankalassa tilanteessa se voi olla 15. Taistelutilanteessa vaikeusaste on vastusta
jan haarniskaluokka.

TAISTELU JA HAAVOITTUMINEN

Emopeli käyttää taistelutilanteissa paljon erikoissääntöjä, joita en itse käytä tämän
kevennetyn version kanssa. Esimerkiksi kahdella meleeaseella taistelemisen (Two
Weapon Fighting) jätän pois, koska on yksinkertaisempaa todeta, että jokainen hah
mo voi vuorollaan liikkua ja hyökätä vain kerran. Liikkumisnopeuksien mittaaminen
kaan ei ole tuntunut tarpeellista, kun mukana ei ole eri kantamille yltäviä loitsuja.

Osuman sattuessa vahingon määrä riippuu käytetystä aseesta:
• pienet aseet, kuten tikarit: 1n4
• tavanomaiset aseet ja heittoaseet, kuten keihäät: 1n6
• tappamiseen tehdyt aseet ja ampumaaseet, kuten miekat ja jouset: 1n8

Päälle lasketaan sopiva ominaisuusbonus, kuten emopelissäkin: pienten aseiden koh
dalla voima tai ketteryys, meleeaseiden kohdalla voima ja heitto & ampumaaseiden
kohdalla ketteryys.

Emopelistä poiketen kestopisteiden loppuessa ei heitellä kuolemanpelastuksia (death
save), vaan todetaan hahmon olevan vaaratilanteessa. Sitä seuraava osuma haavoit
taa vakavasti, rampauttaa, vammauttaa tai tappaa hahmon suoraan, riippuen siitä
millainen osuma sattui olemaan kyseessä.

Koska mukana ei ole parannusloitsuja, hahmot ovat heikoilla. Siksi olen lisännyt ly
hyttä lepoa (short rest) muistuttavan haavojen sitomis ja ensiaputoimen, jolla voi pa
lauttaa hahmolle 1n10 kestopistettä (hit points). Ensiapu kestää pari minuuttia, eli
kesken taistelua sitä ei voi tehdä.
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HAHMONKEHITYS

D&Drahvas on tarkoitettu kertapelien pelaamiseen, joten hahmonkehitykselle ei
pääsääntöisesti ole tarvetta. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen pelata samalla
hahmolla useampi seikkailu. Tällöin hahmon pelimekaaninen kehittyminen tehok
kaammaksi voi olla tarpeen.

Kunkin pelikerran päätteeksi pelaaja valitsee jommankumman:
• +1 kestopiste
• mikä tahansa taito, johon hahmo saa pätevyyteen +1

(saman taidon voi valita vain kahdesti)

Lisäksi jos hahmot tavalla tai toisella rikastuivat seikkailunsa myötä, pelaaja valitsee
kahdesta vaihtoehdosta:

• yksi pelimekaanisesti vaikuttava varuste (kuten miekka tai ketjupaita)
• kaksi tavanomaista varustetta (kuten heittokoukku tai muuli)

HAHMOJEN VERTAUTUMINEN EMOPELIIN

Koska tämän kevytversion ydinosat ovat samat kuin emopelissä, on mahdollista pela
ta niitä rinnakkain. Kokeneemmat pelaajat voivat käyttää täysimittaisia sääntöjä,
kun taas peliin vasta tutustumassa olevat pelaajat voivat käyttää yksinkertaisempia
sääntöjä. Täysimittaisilla hahmoilla on loitsuja ja kaikenlaisia piirteitä, joten heillä
on enemmän toimintavaihtoehtoja. Taitojen tai taistelun tehokkuuden kannalta eroja
ei kuitenkaan juuri ole.

Jos kokeneempien pelaajien hahmot ovat korkeammalla tasolla, voi D&Drahvaan
hahmoja yhtälailla pumpata mekaanisesti paremmiksi:

• 2. taso: +8 kestopistettä ja hahmo voi tehdä ensiavun itselleen kesken taistelun
• 3. taso: edellinen ja +8 kestopistettä ja kriittinen osuma myös tuloksella 19
• 4. taso: edellinen ja +8 kestopistettä ja +1 johonkin ominaisuuteen
• 5. taso: edellinen ja +8 kestopistettä ja tuplahyökkäys ja yleinen pätevyysbonus

on nyt +3

Tämä ei tarkoita, että D&Drahvaan 5. tasolle pumpattu hahmo olisi yhtä tehokas
kuin täysimittaiset 5. tason hahmot. Pumpattu hahmo pystyy seikkailemaan täysi
mittaisten hahmojen rinnalla muutaman pelikerran ennen kuin yksinkertaisemman
hahmopohjan puutteet alkavat paistaa läpi.
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Seikkailuista

Seuraavilla sivuilla on valmisseikkailuita, joita olen itse käyttänyt näiden kevytsään
töjen kanssa. Olen kirjoittanut useimmat niistä itselleni, joten niistä saattaa puuttua
sellaisia tietoja, jotka itse olen painanut mieleeni tai jotka improvisoin tarpeen mu
kaan. Kenties näiden valmisseikkailujen tärkein anti on, että ne näyttävät, minkä
verran valmistelua noin kolmen tunnin kertapeli tarvitsee.

Kehitin seikkailut kampanjapelaamisen oheen mutta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi.
Niiden tarkoitus oli ikään kuin kuvata kampanjamaailmaa eri näkökulmista. Seik
kailujen ymmärrettävyyden kannalta voi siis olla hyödyllistä tietää, että kyseessä on
satamakylä ja sitä ympäröivät alueet. Kylän lähellä rannikolla on kaivosalue, sisä
maassa on maatiloja sekä suuri rosvojen suosima metsä ja kylän edustalla merellä on
jonkin verran saaristoa. Taustakuviona satamakylässä väännetään kättä siitä, kuka
on kylän tosiasiallinen hallitsija: kuninkaan nimittämä kaartinkapteeni vai kalasta
jien suosima vanhan suvun päämies.

PELINJOHTAMISEN PERIAATTEISTA

Oma ajatukseni kertapeleissä on, että pelaajat pääsevät hahmoineen esille. Pelinjoh
tajan materiaali on vain antamassa siihen sopivia tilaisuuksia. Tämän takia annan
pelaajahahmojen onnistua, jos pelaajilla tuntuu olevan hyvä idea hahmojensa toimin
nasta. Nopanheitossa on aina epäonnistumisen riski, mikä voi viedä intoa hyvien
ideoiden keksimisestä.

Kertapelissä pidän myös tärkeänä, että peli etenee napakasti. Hahmojen epäonnistu
minen ei saisi pysäyttää peliä. Jos epäonnistumisella olisi sellainen vaikutus, kannat
taa jättää nopat heittämättä ja antaa hahmojen onnistua automaattisesti. Tai jos nop
paa haluaa heittää, niin kannattaa keksiä miten epäonnistuminen tarkoittaa onnis
tumista, mutta jonkin ikävän sivuvaikutuksen saattelemana. Toki hahmot voivat
epäonnistua tai vaikka kuollakin, mutta sen tulisi tapahtua kiinnostavassa kohdassa.

Yksinkertaiset säännöt ovat helposti sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin. Mitä ikinä
hahmo yrittääkään aseistariisunnasta öljyllä voitelemiseen, vaikeusaste on joko 10,
15 tai vastapuolen taitoheiton tulos.
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SEIKKAILUHAKEMISTO

Mansikin pelastus 11
rosvojen piilopaikka, väärille teille eksynyt nuorukainen

Kalavale 13
kalastusreissu, taistelu

Metsänpeitossa 15
kauhujen metsä, uhraaminen

Esedrin perintö 16
luolasto, luurankojen hallitseminen

Saattue 18
matkanteko, taistelu

Hiisihyökkäys 20
linnake, taistelu (valtaaminen tai puolustaminen)

Lunnaat 22
telakka, kaaos

Rapujen luola 24
luolasto, kauhu

Hylyntutkijat 26
hylky, tutkimusmatkailu

Pesänvaltaus 28
rosvojen piilopaikka, taistelu

Hiisien talvijuhla 30
hiisileiri, juhlatunnelma

Myrsky mereltä 32
rannikkokylä, katastrofin käsittely

Ansassa 33
linnake, pakeneminen

10



Mansikin pelastus

Tausta: Nuori talonpoika Osret ja maatilan lehmä Mansikki ovat kadonneet. Huoles
tuneen perheväen tietämättä Osret pyrkii liittymään rosvoihin ja on vienyt näille leh
män osoitukseksi omasta pätevyydestään.

Lehmän jäljittäminen on helppoa (vs. 10), sillä se on kulkenut lähellä jokea mutaises
sa maastossa. Jos hahmot epäonnistuvat tarkkaavaisuusheitossa, he saapuvat pai
kalle likaisina ja uupuneina (exhausted).

Rosvojen piilopaikan alueet (ks. kartta seuraavalta sivulta):
1) Matalikko: Tästä saarelle pääsee helposti kahlaamalla. Mansikki talutettiin tästä.
2) Vedenottopaikka: Joku rosvoista (yleensä Ben) tulee käymään täällä useita kertoja
päivän mittaan.
3) Avoin tähystystorni: Tornista yltää helposti ampumaan joen vastarannalle asti.
Rosvot eivät normaalisti pidä tornissa vahtia.
4) Varasto: Hieman muonaa, pari sirppiä kaislikon niittämiseen, vähän rakennustar
vikkeita ja muutamia yleisiä työkaluja (mm. lapio ja vasara).
5) Tupa: Täällä rosvot oleilevat suurimman osan päivästä. Pöydän vieressä on liesi,
joten pöydän ääressä on miellyttävän lämmintä. Vuoteet ovat kerrossänkyjä: Osretin
makuupaikka on alkovissa yöastian vieressä. Lehmä on tuotu sisälle veneen paikalle.
6) Työhuone: Täällä rosvot (yleensä Sylvira) tekevät väärennöksiään.

Rosvojoukko hätyyttelee yleensä tiellä kulkevia kauppiaita, mutta Sylviran liittymi
sen jälkeen joukko on alkanut tehdä myös asiakirjaväärennöksiä mm. velkakirjoista
ja maanomistuksista. Delmont on edelleen joukon johtaja, vaikka Fium onkin syytel
lyt häntä pelkuriksi asiakirjaväärennöksiin siirtymisen vuoksi. Osret on kyllästynyt
elämään köyhyydessä ja haluaa rikastua nopeasti, mutta ei ole harkinnut loppuun
asti sitä, mitä rikolliseen elämään kuuluu.

Rosvot ovat tavallista valppaampina Osretin karjavarkauden vuoksi ja pitävät miekat
vyöllään, mutta eivät sentään ole lähettäneet ketään tähystystorniin. Jos he saavat
pelaajahahmot kiinni, Delmont ei halua todistajien pääsevän pakoon mutta ei myös
kään surmata puolustuskyvyttömiä vankeja. Fium on verenhimoisempi.
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KARTTA ROSVOJEN PIILOPAIKASTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Rosvot (etelämaalaiset Delmont, Fium ja Sylvira; hiidet Ben ja Resha; puolihaltija
Arida; pakon edessä myös Osret)
AC 12, HP 11 (Delmontilla 14)
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Taidot: Voimataidot (athletics) +2, havainnointi +2, uhkailu +2,
Sylviralla väärentäminen +4
Hyökkäys: Sapeli, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, lävistävää 1n8+1
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Kalavale

Tausta: Hahmot ovat lähdössä kokemaan verkkojaan. Omiensa joukosta karkotettu
meripiru (sahuagin) yrittää napata hahmot todistaakseen pätevyytensä.

1) Illanviettoa kapakassa
Hahmoilla tai heidän kalastajaystävillään on ollut viime aikoina huonoa kalaonnea.
Naapuripöydässä iloitaan äänekkäästi hyvästä saaliista. Kapakoitsija Hannah tarjo
aa hahmoille kierroksen paloviinaa tunnelman kohottamiseksi.

2) Matka verkoille
Yöllä nousee myrsky, joka paukuttaa ikkunaluukkuja ja saa kylän kadut lotisemaan
vedestä. Saavatko hahmot nukuttua? Millaisin mielin he saapuvat aamulla sata
maan? Kalastusveneessä on kolme työtehtävää: soutaja, peränpitäjä ja tähystäjä. Mi
ten hahmot jakavat tehtävät keskenään?

3) Haaksirikkoutunut vedessä
Meressä näkyy muutamia laudankappaleita ja niihin tarrautunut puolialaston mies.
Hän vaikuttaisi olevan haaksirikkoutunut. Mies on sekavassa tilassa eikä pysty ker
tomaan paljoa, mutta esittäytyy Hangoksi.

4) Verkonnosto
Ryhtyessään nostamaan verkkojaan hahmot huomaavat, että ne ovat paikoin repeil
leet. Jos makrillisaalista ei pureta pienemmäksi ennen nostamista, verkot repeävät.
Paikalle ui riuttahai, joka alkaa syödä kaloja verkosta (ja käy myös veteen uskaltau
tuvien ihmisten kimppuun).

Kun hahmot ovat keskittyneet verkon ja hain kanssa värkkäämiseen, meripiru
paljastaa todellisen muotonsa ja hyökkää hahmojen kimppuun. Hän yrittää työntää
näitä mereen hain armoille. Jos hai vahingoittuu vakavasti, meripiru loikkaa mereen
suojelemaan sitä.

5) Paluu kylään
Millaisessa kunnossa hahmot palaavat reissultaan? Mitä he kertovat muille koke
muksistaan? Miten he hoitavat seikkailunsa seurauksia?
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SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Riuttahai
AC 12, HP 22
VOI +2, KET +1, KES +1, ÄLY 5, VII +0, KAR 3
Taidot: Havaitseminen +2
Erikoiskyvyt: Etunoppa hyökkäykseen, jos taistelussa on mukana liittolainen.
Hyökkäys: Puraisu, +4, viiltävää 1n8+2

Meripiru Hanko (mukanaan riipus, jonka taikuuden avulla voi näyttää ihmiseltä)
AC 12, HP 22
VOI +1, KET +0, KES +1, ÄLY +1, VII +1, KAR 1
Taidot: Havaitseminen +5
Erikoiskyvyt: Näkee pimeässä 40 metriä; etunoppa haavoittuneeseen kohteeseen;
haitelepatia; tuplahyökkäys
Hyökkäys: Kynnet, +3, viiltävää 1n4+1



Metsänpeitossa

Tausta: Maatilan tytär Amia on raskaana eikä isästä ole tietoa. Vanhemmat eivät hy
väksy tätä, joten Amia on lähtenyt metsään asumaan noidan kanssa. Muu maatilan
väki kannattaa Amian hakemista takaisin, vaikka vanhemmat ovat juroja.

1) Matkaan lähteminen
Millaisin mielin hahmot lähtevät matkaan etsimään Amiaa? Vanhemmat Gria ja Zol
ne ovat hiljaisia ja vetäytyviä. Moni muu on huolestunut ja epäilee hiisien napanneen
tytön.

2) Puunhakkaajien kohtaaminen
Vanhat veljekset (Trur ja Dorin) ovat karkeita mutta ystävällisiä. He ovat nähneet ty
tön ja kertovat tämän painelleen syvemmälle metsään päättäväisesti ja varoituksia
kuuntelematta.

3) Jäätyvä metsä
Syvemmällä metsässä tulee epätavallisen hämärää ja hahmot tuntevat itsensä oudon
väsyneiksi. Maassa ja lehdillä näkyy huurretta, lätäköt ovat jäässä, hengitys alkaa
höyrytä. Millaisen leiripaikan hahmot tekevät? Sytyttävätkö he nuotion? Vartiovuo
rossa oleva kuulee jonkin liikkuvan leirin ulkopuolella ja näkee pimeässä kiiluvat sil
mät.

4) Amian kohtaaminen
Amia on keräilemässä yrttejä noidan palvelijan kanssa. Amia kertoo asuvansa mie
luummin noidan kanssa, koska hänen vanhempansa eivät hyväksy hänen aviotonta
lastaan. Noidan palvelija virnistelee ja sanoo noidan pitävän Amiasta hyvää huolta.
Amia suostuu lähtemään takaisin, jos hänelle keksitään jokin keino jolla turvata lap
sensa elämä.

5) Paluumatka
Hahmot huomaavat kiertävänsä ympyrää ja palaavat aina uudelleen vanhalle uhriki
velle, vaikka he kuinka yrittäisivät suunnistaa. Noidan palvelija saapuu kertomaan,
ettei noita päästä heitä lähtemään metsästä ilman uhria. Palvelija ei tiedä, mikä on
sopiva uhri; hahmojen on vain annettava jotain itselleen tärkeää ja tarpeellista, tu
lokset näkyvät sitten.

6) Paluu maatilalle ja jälkipyykki
Jos hahmot suostuvat uhraamaan jotain tärkeää, noidan taikuus purkautuu ja he
pääsevät palaamaan takaisin maatilalle. Amian vanhemmat Gria ja Zolne eivät halua
ottaa Amiaa takaisin eivätkä edes harkitse maksavansa hahmoille palkkiota vaivan
näöstään. Amia kaipaa jonkinlaista elämisen ja elannon tienaamisen mahdollisuutta,
jotta voi pitää huolta aikanaan syntyvästä lapsestaan.
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Esedrin perintö

Tausta: Pirunperinnöstä kärsivälle Nolelle (mahd. pelaajahahmo) on kasvanut sarvet
päähän ja hän on nähnyt synkkiä unia lähestyvästä pahuudesta. Tieto vanhan hauta
kummun avaamisesta vetää häntä vastustamattomasti puoleensa.

1) Nolen kokemukset
Miten muut pelaajahahmot suhtautuivat Noleen, kun kiusaajat pilkkaavat hänen
sarviaan ja häntäänsä? Entä kun hän näkee yöllä painajaista uhkaavasta pahasta?

2) Ryöstöretki hautaan
Hahmojen tuttava Azel kertoo, että haudanryöstäjät ovat viime yönä murtautuneet
vanhaan hautakumpuun. Kumpu aiotaan sulkea huomenna, joten matkaan pitää läh
teä pikimmiten, jotta he ehtivät käydä hautakummussa ennen sen uudelleensinetöi
mistä. Millaisia varusteita hahmot ottavat mukaansa?

3) Hautakummun sisäänkäynti
Hautakumpu on suuri mäki, jonka puut ja pensaat ovat vuosien saatossa peittäneet.
Sisäänkäynnin edustalta katsottuna kumpu on 10 metriä leveä, 60 metriä pitkä ja 6
metriä korkea. Rakennusmateriaalina ovat valtavat kivenlohkareet. Pitkää sisälle
johtavaa käytävää vartioi kaksi ihmisen hahmoista patsasta, jotka hyökkäävät ohi
kulkijoiden kimppuun.

4) Risteyskammio
Käytävä laajenee kammioksi. Sen keskellä on ansakuoppa, joka on täynnä juoksu
hiekkaa (ketteryys vs. 15, jotta pääsee omin voimin pois). Oikealle johtaa käytävä, jo
ka vie sortuneeseen kammioon. Siellä on muutamia tulikuoriaisia sekä rikkoutuneita
esineitä ja luita, joita kuoriaiset ovat kaivaneet haudoista. Vasemmalle johtava käytä
vä vie hautakammioon, jossa on lukuisia sinetöityjä hautasyvennyksiä. Muutamat
niistä on murrettu auki (tulikuoriaiset ja haudanryöstäjät). Eteenpäin jatkuva käytä
vä vie pääkammioon.

5) Pääkammio
Pyöreän pääkammion seinille on maalattu kuva sopimuksen tekemisestä sarvipään
kanssa ja sodasta varjoolentoja vastaan. Pääkammiossa seisoo neljä luurankoa, jotka
hyökkäävät tunkeilijoiden kimppuun, mutta kumartavat Nolea ja tämän sukulaisia.
Kammion perällä on kalterein eristetty alue, jossa on suvun esiäidin Esedrin kivinen
hautaarkku. Sen sisällä ei ole ruumista, ainoastaan kirjurin työvälineet, lyyra ja ha
jallaan satoja kultarahoja.

6) Lopputulokset ja paluu kylään
Jos Nole on sivuhahmo, hän haluaa ottaa häntä tottelevat luurangot haudasta mu
kaansa palvelijoikseen ja alkaa viettää enemmän aikaa itsekseen. Miten hahmot suh
tautuvat asiaan? Jos hahmot saivat aarteita, mihin ne niitä käyttävät?
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SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Patsaat (x2)
AC 15, HP 5
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY 3, VII +0, KAR 3
Erikoiskyvyt: Hajoaa palasiksi kuollessaan
Hyökkäys: Keihäs, +3, lävistävää 1n6+1

Tulikuoriainen (x4)
AC 13, HP 6
VOI 1, KET +0, KES +1, ÄLY 5, VII 2, KAR 4
Erikoiskyvyt: Valaisee 6 metrin säteellä; räjähtää kuollessaan 1/6 todennäköisyydellä
(3 metrin säde, 1n6 polttavaa)
Hyökkäys: Puraisu, +1, viiltävää 1n4

Luuranko (x4)
AC 13, HP 13
VOI +0, KET +2, KES +2, ÄLY 2, VII 1, KAR 3
Erikoiskyvyt: Murskaava vahinko kaksinkertaisena
Hyökkäys: Lyhytmiekka, +4, viiltävää 1n6+2
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Saattue

Tausta: Eläköitynyt kuninkaanritari Gramm on kuollut ja hänet on tarkoitus kuljet
taa takaisin pääkaupunkiin hautajaisia varten. Hiidet haluavat häpäistä ritarin ruu
miin kostona vuosikymmenten takaisista veritöistä.

1) Ruumiinvalvojaiset
Kuninkaanritarille pidetään ruumiinvalvojaiset auringonlaskusta auringonnousuun.
Miten hahmot pitävät itsensä hereillä? Perinteen mukaan kuninkaanritari kanne
taan hautausmaalle. Kantavatko hahmot ritarin ruumista 150 kilometriä?

2) Rotat ja uudet eväät
Matkaanlähdön jälkeen eräänä leiriyönä rotat käyvät tuhoamassa saattueen ruoka
varat. Korvaavan muonan hankkiminen on taitohaaste, jossa hahmon on saatava nel
jä onnistumista (vaikeusaste 10) ennen kolmen epäonnistumisen kertymistä. Keinoja
ruuan hankkimiseen: metsästäminen, keräily, kaupankäynti maatiloilla, kalastus,
nälän kestäminen. Jos hahmot epäonnistuvat taitohaasteessa, he kärsivät uupumuk
sesta (exhaustion).

3) Joen ylittäminen
Hiidet ovat sabotoineet sillan pakottaakseen saattueen kiertämään kahluupaikan
kautta. Sillan miltei poikkisahatut tukipilarit pettävät ruumiskuljetuksen alta. Hah
mot voivat joutua pelastamaan tavaroitaan tai toisiaan joesta. Jatkotoimina hahmot
voivat yrittää korjata sillan, kehittää vaihtoehtoisen joenylittämiskeinon tai kiertää
alajuoksulla olevalle kahluupaikalle.

4) Hiisien hyökkäys illankoitteessa
Hiidet ovat järjestäneet väijytyksen kahluupaikan luokse. Jos saattue pääsikin sillan
yli, hiisien hyökkäys on hätäisempi ja huonosti organisoitu. Hiidet haluavat ritari
Grammin ruumiin itselleen, koska Gramm tuhosi aikanaan hiisiheimon. Hiidet pake
nevat, jos ne jäävät selvästi alakynteen tai jos niiden emäntä Irzul kukistetaan.

5) Saapuminen Kuninkaan kaupunkiin
Millaiset hautajaiset Grammille järjestetään? Hahmojen menetykset korvataan, mut
ta ylimääräistä palkkiota heille ei makseta, koska heidän katsotaan vain toteutta
neen lain vaatima velvollisuus.
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SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Hiisi (silmäpuoli Randran, turkiksiin pukeutunut Zrod, virnistelevä Shenkal,
isonenäinen Odrelar)
AC 15 (nahkahaarniska, kilpi), HP 7
VOI 1, KET +2, KES +0, ÄLY +0, VII 1, KAR 1
Taidot: Salavihkaisuus +6
Erikoiskyvyt: pimeänäkö 20 metriä, ketterä pako (vetäytyminen lisätoimintona)
Hyökkäys: Lyhytmiekka, +4, viiltävää 1n6+2
Hyökkäys: Lyhytjousi, +4, lävistävää 1n6+2

Hiisiemäntä Irzul
AC 17 (ketjupaita, kilpi), HP 21
VOI +0, KET +2, KES +0, ÄLY +0, VII 1, KAR +0
Taidot: Salavihkaisuus +6
Erikoiskyvyt: pimeänäkö 20 metriä, ketterä pako (vetäytyminen lisätoimintona)
Hyökkäys: Lyhytmiekka, +4, viiltävää 1n6+2
Hyökkäys: Heittokeihäs (1 kpl), +4, lävistävää 1n6+2
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Hiisihyökkäys

Tausta: Ritari Grammin ruumiin ryöstöyritys on saanut hiidet kunnianhimoisiksi. Ne
yrittävät seuraavaksi vallata kaartin linnakkeen.

1) Sopivan tilaisuuden tullen
Pelaajahahmot voivat olla hiisiä tai linnakkeen kokelaita. Jos he ovat hiisiä, heidän
johtajansa puhuu siitä, miten suuri sotilasosasto on lähtenyt jollekin operaatiolle ja
linnake on turvaton. Jos he ovat sotilaita, kersantti kertoo pääjoukon lähtevän tur
vaamaan maantien turvallisuutta ja jättävänsä linnakkeen kokelaiden suojeltavaksi.
Miten kuulijat reagoivat uutiseen?

2) Hyökkäysreitti 1: Muurin yli
Hiidet pyrkivät hämäämään vartijoita, jotta muut voivat edetä itämuurille tikkaiden
kanssa. Sieltä ne yrittävät kiivetä muurille ja heitellä palopommeja linnakkeen ra
kennusten päälle.

Puolustajilla on vanha hiidenpata, joka kuumentaa veden hetkessä kiehuvaksi. Sitä
voi siirtää muurilla sopivaan kohtaan: kiehuvan veden väistäminen vaatii ketteryys
heiton vs. 15 ja aiheuttaa epäonnistujille 2n6 polttavaa vahinkoa. Padan täyttäminen
uudelleen vedellä vie 3 vuoroa. Muurilta putoaminen aiheuttaa 2n6 ruhjovaa vahin
koa.

3) Hyökkäysreitti 2: Muurin ali
Hiisijoukko yrittää edetä vanhaa pakotunnelia pitkin linnakkeeseen. Tunnelissa on
vanha ansakuoppa (tarkkaavaisuus vs. 15, pudotuksesta 2n6 ruhjovaa vahinkoa), va
rastokammio jota liskolainen pitää asuntonaan ja loitsuriimuilla suojattu ovi (koske
tuksesta 1n10 polttavaa vahinkoa 3 metrin säteellä). Tunneli päättyy kaivoon, josta
johtaa käden ja jalansijoja ylös linnakkeen sisäpihalle.

4) Kaartin partion paluu
Hiidet voivat kiirehtiä sillalle ennen partiota, jos haluavat asettua parhaaseen väijy
mispaikkaan. Joki on leveä ja silta tasainen, jotta siitä pääsee helposti yli hevoskär
ryilläkin. Jos pelaajahahmot ovat linnakkeen kokelaita, heillä on kiire pelastamaan
paluumatkalla oleva sotilaspartio hiisien väijytykseltä.

5) Lopputilanne
Jos hahmot olivat voittavana osapuolena, mitä he tekevät ensitöikseen voittonsa jäl
keen? Jos hahmot olivat häviävänä osapuolena, miten he käsittelevät tappionsa?
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LINNAKKEEN KARTTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Kaartilainen (x8)
AC 16 (ketjupaita, kilpi) tai AC 11 (yllätettynä), HP 11
VOI +1, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +1, KAR +0
Hyökkäys: Keihäs, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, lävistävää 1n8+2

Liskolainen Bishlunt
AC 15 (suomut, kilpi), HP 22
VOI +2, KET +0, KES +1, ÄLY 2, VII +1, KAR 2
Taidot: Erätaidot +5, salavihkaisuus +4, havainnointi +3
Erikoiskyvyt: kaksi eri hyökkäystä kierroksessa
Puraisu, +4, lävistävää 1n6+2
Nuija, +4, ruhjovaa 1n6+2
Piikkikilpi, +4, lävistävää 1n6+2

Hiisi (x10) ja hiisiemäntä Irzul (isokokoinen, sulkakoristeita hiuksissa)
Hiidet: AC 15 (nahkahaarniska, kilpi), HP 7
Irzul: AC 17 (ketjupaita, kilpi), HP 21
VOI 1, KET +2, KES +0, ÄLY +0, VII 1, KAR 1
Taidot: Havainnointi +2, salavihkaisuus +6
Erikoiskyvyt: pimeänäkö 20 metriä, ketterä pako (vetäytyminen lisätoimintona)
Hyökkäys: Lyhytmiekka, +4, viiltävää 1n6+2
Hyökkäys: Lyhytjousi, +4, lävistävää 1n6+2
Irzulin hyökkäys: Lyhytmiekka, +4, viiltävää 1n6+2
Irzulin hyökkäys: Heittokeihäs (1 kpl), +4, lävistävää 1n6+2
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Lunnaat

Tausta: Paikalliset kaivostyöläiset ovat yrittäneet hankkia itselleen merikelpoista lai
vaa, jotta saisivat työlleen paremman tuoton. Laivanrakentaja Silas ei kuitenkaan ole
toimittanut laivaa, vaikka ottikin rahat. Kylän tunnelma on kiristynyt kaartilaisten
ja kapinallisten yhteenottojen lisääntyessä, joten laivan saaminen on entistä tär
keämpää. Jonkun on pakko mennä asioimaan Silaksen luona.

1) Telakan tarkkailu päivällä
Silaksen telakalla liikkuu päiväsaikaan jonkin verran työntekijöitä, mutta he näyttä
vät tuntevan toisensa. Portilla on pari vartijaa. Silas itse on telakalla työnjohtotehtä
vissä, mutta jos häntä lähestytään, hän ei suostu keskustelemaan vaan vetäytyy ylä
kerran työhuoneeseensa. Jos hahmot käyvät jututtamassa kyläläisiä (karisma vs. 10),
nämä tietävät kertoa, että Silas on varakkaan viininviljelijänä tunnetun Heimarsu
vun poika, joka lähti kuitenkin omilleen telakkayrittäjänä.

2) Telakan tarkkailu yöllä
Työpäivän päätteeksi telakan ovet suljetaan ja työntekijät lähtevät pois, mutta varti
jat jäävät ovelle. Heillä on vahdinvaihto yötä varten. Silas asuu miehensä kanssa te
lakan yläkerrassa, jossa palaa kynttilä myöhään yöhön asti Silasin murehtiessa va
rattomuuttaan. Telakalle pääsee vartijoiden ohi pääovesta tai murtautumalla ikku
nan kautta toiseen kerrokseen. Silas puolustautuu hyökkääjiä vastaan ja nurkkaan
ahdistettuna kertoo, että sijoitti rahat viinilastiin, joka joutui merirosvojen kohteeksi.
Telakalla rakennettu kalastusvene on menossa myyntiin, eikä Silas voi antaa sitä
kaivostyöläisille eikä palauttaa rahoja.

3) Kapinalliset ja kaartilaiset
Kapinalliset saapuvat telakalle. He haluavat tervaa voidakseen tehdä soihtuja ja pa
lopommeja. He yrittävät murtautua sisään väkivalloin. He sytyttävät vahingossa te
lakan palamaan, jos heitä ei pysäytetä. Liekit tai taistelu houkuttelevat paikalle
kaartilaiset, jotka yrittävät ottaa kaikki tunkeilijat kiinni ja ryhtyvät sammuttamaan
liekkejä vasta sen jälkeen. Lähiympäristön merimiehet pyrkivät suojaamaan naapu
rirakennuksia tulipalon laajenemisen estämiseksi.

4) Kalastusveneen pelastaminen
Telakalla oleva vene on merikelpoinen, vaikkei aivan vielä valmis olekaan. Se täytyy
pelastaa liekeiltä, halusivatpa hahmot antaa sen sitten kaivostyöläisille tai Silakselle.
Telakan ovet ovat kiinni, rakennustelineet ovat yhä paikoillaan ja vene on tuettu pai
koilleen paksuilla köysillä. Kalastusveneen irrottaminen on taitohaaste, jossa pelaa
jien tulee saada 4 onnistumista ennen kuin heille kertyy 3 epäonnistumista. Jos he
epäonnistuvat, hahmojen on hylättävä laiva liekkien armoille ja pelastettava itsensä.

5) Kova vastaanotto
Kaivostyön johtajatar Manistrad on vihainen, koska hahmot ovat syyllistyneet ryös
töön. Työnjohtaja Tornura on kuitenkin valmis pakenemaan kultalastin kera, jos hah
mot saivat kalastusveneen. Jos Silas ei saa venettä takaisin voidakseen myydä sen,
hän sortuu lainaamaan rahaa rikollisilta. Kenen puolelle hahmot asettuvat?
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SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Vartija (Sodra, Alru) sekä kapinallinen (x5)
AC 12, HP 11
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Hyökkäys: Sapeli, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, lävistävää 1n8+1

Lentävä miekka (hyökkää vain sen kimppuun, joka uhkaa Silasta)
AC 17, HP 17
VOI +1, KET +2, KES +0, ÄLY 5, VII 3, KAR 5
Taidot: Voimataidot (athletics) +4
Erikoiskyvyt: Immuuni psyykkiselle vahingolle, myrkylle, halvaannuttamiselle;
pimeänäkö 20 metriä
Hyökkäys: Pitkämiekka, +3, viiltävää 1n8+1

Silas Heimar
AC 13 (kilpi), HP 9
VOI +0, KET +1, KES +0, ÄLY +1, VII +1, KAR +0
Taidot: Hämäys +4, oivaltaminen +4, suostuttelu +4
Erikoistaidot: Torjunta (+2 AC kerran kierroksessa)
Hyökkäys: Lyömämiekka, +3, viiltävää 1n8+1

Kaartilainen (x6)
AC 16 (ketjupaita, kilpi), HP 11
VOI +1, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Taidot: Havainnointi +2
Hyökkäys: Keihäs, +3, lävistävää 1n6+1
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Rapujen luola

Tausta: Kerrotaan, että Rapupoukaman lähellä on luola, jonne jättiläisrapu kätki me
rirosvojen aarteen. Vaikka huhu ei pitäisikään paikkaansa, maksetaan ravuista toril
la hyvä hinta (2 kultarahaa kappaleelta).

Luolalle saapuminen
Matka kylästä Rapupoukamaan kestää puolisen päivää. Mistä hahmot juttelevat
matkansa aikana? Poukaman kallioiden suojaamalta hiekkarannalta hahmot voivat
napata neljä rapua. Lähistöllä on suuaukko luolaan, johon pääsee sisälle näin lasku
veden huipun aikaan.

Rapujen luolan alueet (ks. kartta seuraavalta sivulta)
1) Luolan sisäänkäynti: Matala, hieman alle metrin korkuinen tunneli, joka on mel
kein veden alla (vettä 60 cm). Myöhemmin nousuveden aikaan se jää kokonaan veden
alle.
2) Risteysalue: Tilava kammio, jonka kivinen lattia on kostea ja liukas. Kammiossa on
helppo kaatua, jos hahmo juoksee (ketteryys vs. 15). Ympäriinsä kipittelee rapuja (6
kpl), joiden selkäkuori muistuttaa etäisesti ihmiskasvoja.
3) Sivukammio: Lattia on matalammalla, joten tänne on kerääntynyt iso 15–20 cm sy
vä lätäkkö seisovaa merivettä. Kammion perukoilla on hylkypuuta ja kankaan rieka
leita. Jos hahmo onnistuu tarkkaavaisuusheitossa (vs. 10), hän tunnistaa nämä
uponneen laivan jäänteiksi. Jos hahmo penkoo romuja, hän voi löytää keulakoristei
den kullattuja osia (tarkkaavaisuus vs. 10, arvo yhteensä 15 kultarahaa).
4) Yläkammio: Lattia on ylempänä, joten tämä paikka pysyy kuivana nousuvedenkin
aikana. Täällä on kaksi kokonaista luurankoa. Tutkiessaan näitä hahmo voi huomata,
että (sivistys vs. 10) niissä ei ole suuria vammoja, mutta luita on myöhemmin kaluttu
ja että (tarkkaavaisuus vs. 10) luurankojen lähellä on vedenpitävän kankaan riekalei
ta. Kammiossa on neljä kasvokuorista rapua kipittelemässä.
5) Suuri sali: Kivilattiassa on outoja uurteita ja hiilillä tehtyjä epämääräisiä piirrok
sia. Salissa on rikkinäisiä laatikoita ja tynnyreitä, joista osa on tyhjiä ja osassa on lai
vasta pelastettua lastia. Lastina olleet jauhot, suolakala, hedelmät, kankaat ja
lasitavara (sirpaleina) ovat pilaantuneet ajan kuluessa. Kankaiden joukosta voi löy
tää muutamia hopeaastioita (tarkkaavaisuus vs. 10, arvo yhteensä 30 kultarahaa).
6) Rapukammio: Jättiläisravun tyyssija. Se oli ennen merirosvokapteeni, mutta kirot
tiin sittemmin jättiläisrapuhirviöksi. Se on säilyttänyt joitakin ihmismäisiä piirteitä:
sen vatsapuoli on pehmytkudosta, jossa on mustunut käsivarsi ja puolet ihmiskas
voista. Se pystyy mumisemaan, mutta ei enää muodostamaan tunnistettavia sanoja.
Jättiläisrapu hälyttää rapulauman hyökkäämään tunkeilijoiden kimppuun ja hyök
kää itsekin, mutta pysyy alueilla 5–6.

Jälkiseurauksia
Mitä hahmot tekevät palattuaan rapuluolasta ihmisten ilmoille? Jakavatko he saa
liinsa? Muistavatko he kuolleita? Haavoittuneina selviytyneet alkavat nähdä unia ra
vuksi muuttumisesta. Miten he reagoivat?
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RAPUJEN LUOLAN KARTTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Rapu, jonka kuori muistuttaa ihmiskasvoja
AC 11, HP 1
VOI 4, KET +1, KES 1, ÄLY 4, VII +1, KAR 4
Taidot: Hiiviskely +4, havainnointi +4
Hyökkäys: Sakset, +3, lävistävää 1

Rapulauma (jättiläisravun kutsumana)
AC 10, HP 24
VOI 1, KET +0, KES 1, ÄLY 4, VII +0, KAR 4
Erikoistaidot: Kärsii vain puolet vahingosta
Hyökkäys: Saksimeri, +2, lävistävää 2n6 (tai 1n6, kun puolet kestopisteistä)

Jättiläisrapuhirviö
AC 15, HP 26
VOI +3, KET +1, KES +2, ÄLY 1, VII +1, KAR +0
Taidot: Salavihkaisuus +2, rapukommunikaatio +5
Erikoiskyvyt: Voi hengittää ilmaa ja vettä; näkee pimeässä 15 metriä; voi hyökätä
saksilla ja kouralla samalla vuorolla
Hyökkäys: Sakset, +3, ruhjovaa 1n8+1
Hyökkäys: Koura, +2, tarttuu kiinni (vapautuminen Voima/Ketteryys vs. 11)
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Hylyntutkijat

Tausta: Kauppias Cherell järjestää sivutyönään uponneiden hylkyjen tutkimusmatko
ja. Merihärkäniminen laiva upposi ajauduttuaan karikolle ja vei pohjaan täyden las
tin. Cherell on ostanut Merihärän uponneen lastin pilkkahintaan, joten hän haluaa
nostattaa ylös mahdollisimman paljon arvotavaraa. Vedenhengittämisen salliva tai
kajuoma on kallista ja kestää vain tunnin, joten hylystä kannattaa etsiä vain arvok
kaimmat tavarat.

Tavaroiden nostaminen: Cherellin miehistö laskee ison verkon Merihärän perätuhdol
le lastin siirtämistä varten. Verkon nostaminen ylös kestää 5 minuuttia ja laskeminen
saman verran. Alueelle uiskentelee utelias riuttahai 15 minuutin kuluttua operaation
alkamisesta.

Hylyn alueet (ks. kartta seuraavalta sivulta):
1) Kansi: Laivan keulan alle vie portaat, sanoin perätuhdon alle. Ristikkoluukku vie
lastiruumaan. Ruuman luukku on juuttunut (voima vs. 15, voi nakutella irti 10 mi
nuutissa). Keulan ballista on edelleen toimintakuntoinen (ampuminen Sivistysomi
naisuudella).
2) Yhteistila: Pitkä ruokapöytä, jolla on likaisia astioita. Oluttynnyri on miltei tyhjä.
3) Työkaluvarasto: Köysiä, purjekankaita, korjauspuuta, työkaluja. Lukittu laatikko,
jossa on nauloja ja tervapurkki. Arkku, jossa on vaatteita, pari kirjaa, kaksi lyhtyä,
pelikortit ja huilu.
4) Muonavarasto: Täynnä nakkiketjuja, kinkkua, papu ja jauhosäkkejä, oluttynny
reitä, hunaja ja oliiviöljyruukkuja. Pari pataa ja pannua. Jos muonavarastoa penkoo,
tavarat uhkaavat kaatua päälle (Ketteryys vs. 10). Jos jää alle, voi vapautua joko voi
mankäytöllä (Voima vs. 15) tai siirtelemällä tavaroita 10 minuutin ajan.
5) Kokin ja puosun yhteishytti: Kerrosvuode, seinäkoukuissa vaatteita. Lukittu ark
ku, jossa on ansa (Tarkkaavaisuus vs. 10 ansan huomaaminen, Älykkyys vs. 10 ansan
purkaminen; epäonnistuessa myrkkyneula aiheuttaa 1n4+3 myrkkyvahinkoa). Arkus
sa on pullollinen hyvää rommia ja koruja (arvo yhteensä 100 kr). Jos arkku hakataan
auki, monet koruista tuhoutuvat (jäänteiden arvo 50 kr).
6) Miehistön tilat: Riippumattoja vuoteiksi. Riippumattojen vierellä on säkkejä, joissa
on kunkin merimiehen henkilökohtaisia tavaroita: vaatteita, nopat, kirjeitä ja koural
linen kolikoita.
7) Lastiruuma: Laatikoissa on silkkikääröjä (15 kpl x 50 kr) ja tynnyreissä viiniä (21
kpl x 15 kr). Isossa laatikossa on korkealaatuisia kaivostyökaluja (arvo 100 kr). Lat
tiassa on pitkä railo, josta vesi on tulvinut sisään. Ryöstelemään tullut meripiru (sa
huagin) Nenres vaanii täällä.
8) Kapteenin hytti: Ovi lukittu. Kirjoituspöytä, komea sänky, karttapöytä, taljoja mat
toina. Kirjoituspöydän laatikoista löytyy kauppasopimuksia, lokikirja ja kirjoitusväli
neitä. Laatikoissa on myös avain salahuoneen 9 kahleisiin. Toisessa arkuista on
kapteenin vaatteita ja muita tavaroita, toisessa taas on 150 kr miehistön palkkaa.
9) Salatyrmä: Löytäminen on helppoa (tarkkaavaisuus vs. 10). Vankina pidetty velho
Laz yritti loitsia uppoamisen hetkellä, mutta onnistuikin vain muuttamaan itsensä
epäkuolleeksi kalmoksi.
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HYLYNTUTKIJOIDEN KARTTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Riuttahai
AC 12, HP 22
VOI +2, KET +1, KES +1, ÄLY 5, VII +0, KAR 3
Taidot: havainnointi +2
Erikoiskyvyt: Etunoppa hyökkäykseen, jos taistelussa on mukana liittolainen.
Hyökkäys: Puraisu, +4, lävistävää 1n8+2

Nenres, meripiru
AC 12, HP 22
VOI +1, KET +0, KES +1, ÄLY +1, VII +1, KAR 1
Taidot: havainnointi +5, hiiviskely +2
Erikoiskyvyt: Haitelepatia; tuplahyökkäys, jos käyttää vain kynsiä; etunoppa haa
voittuneeseen kohteeseen
Hyökkäys: Keihäs, +3, lävistävää 1n8+1
Hyökkäys: Kynnet, +3, viiltävää 1n4+1

Laz, kalmoksi muuttunut velho
AC 8, HP 22
VOI +1, KET 2, KES +3, ÄLY 4, VII 2, KAR 3
Hyökkäys: Nyrkit, +3, ruhjovaa 1n6+1
Hyökkäys (3 loitsupaikkaa): Happokupla, kohde heittää Ketteryys vs. 10, jos epäon
nistuu 1n6 happovahinkoa.
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Pesänvaltaus

Tausta: Merisotilaat ovat ajaneet takaa merirosvoja, mutta saaristomeri on tarjonnut
merirosvoille monia hyviä pakoreittejä. Nyt merisotilaat ovat kuitenkin saaneet vihiä
merirosvojen tukikohdasta. Tarkoituksena on napata mahdollisimman monta meri
rosvoa kiinni elävänä, jotta heitä voidaan kuulustella merirosvojen järjestäytymises
tä. Tukikohdasta saattaa olla toinen ulospääsytie, joten hyökkäyksen tulisi edetä
nopeasti.

Tukikohtaan saapuminen: Merisotilaat ovat ankkuroineet laivansa hieman kauem
mas ja saapuvat merirosvojen tukikohtaan kahdella soutuveneellä. Tukikohta sijait
see kallioon louhitussa luolastossa.

Merirosvojen toiminta: Merirosvot ovat tukikohdassaan lepäilemässä eivätkä pidä
vartiota. He kuitenkin reagoivat hyökkäykseen nopeasti. Merirosvot pyrkivät ennen
muuta pakenemaan satamaalueen kautta esimerkiksi panttivankeja ottamalla.

Merirosvojen tukikohdan alueet (ks. kartta seuraavalla sivulla)
1) Satamaalue: Eteläpäädyssä on renkaita, joihin veneiden köydet voi kiinnittää. Sei
nustoilla on ryöstösaaliina saatuja kankaita, viljaa, viiniä ja untuvia. Ovi ruokasaliin
on teljetty salin puolelta (murtaminen Voima vs. 10). Olohuoneen ovea vahtii kaksi ja
lustoilla seisovaa haarniskamaista rautavartijaa.
2) Olohuone: Huoneen keskellä on suuri hiilipannu (kaataminen Voima vs. 10, alle
jääville 1n8 tulivahinkoa). Seinustoilla on huopia ja istuintyynyjä. Huoneessa rosvot
viettävät aikaansa pelaten uhkapelejä, jutustellen ja ryypäten. Wenke, Oref ja Sanir
ovat täällä.
3) Pyhäkkö: Vesiallas, josta vedenalainen yhteys rannikolle. Altaan krokotiilit kiin
nostuvat tunkeilijoista mutta eivät poistu huoneesta. Dutha on täällä rukoilemassa.
4) Kirjanpitäjä: Ovi on lukittu. Pöydällä ja hyllyissä on kirjanpito merirosvojen ryös
tötoiminnasta, saaliista ja saaliinjaosta (eli merirosvoukseen osallistuneista). Tekstit
ovat sekavasti eri pergamenteilla ja papereilla; vain Jarv tietää järjestyksen. Nämä
ovat tärkeitä papereita merisotilaille.
5) Ruokasali: Länsiseinällä on tulisija ruoanvalmistusta varten. Lounaisnurkassa on
iso pata tiskaamista varten. Pöytien alla asuu kokki Gronilin lemmikkipaviaani
Täplä. Shadri, Gronil ja Jarv ovat täällä.
6) Makuusali: Neljä kerrossänkyä ja lukitsemattomat arkut henkilökohtaisille tava
roille (vaatteita, hygieniatavaroita, noppia, ompeluvälineitä). Sikhen on nukkumassa.
7) Tyrmä: Ovi on teljetty ulkopuolelta. Sisällä ovat kahlittuina laivalta kaapatut ru
noilija Sinna Aavasydän ja satamavirkailija Marius. Heitä on pidetty nälässä ja pi
meässä, joten he ovat heikossa kunnossa. Merirosvot toivovat saavansa heistä
lunnaat. Tyrmässä on paikkoja lisävangeille.
8) Ruokavarasto: Ovi on lukittu. Useimmat hyllyt ovat tyhjinä, mutta muut ovat hy
vässä järjestyksessä. Muonaa on 30 hengelle. Itäseinän hyllyille on laitettu vähäisiä
ruuantähteitä.
9) Aarrekammio: Salaoven löytäminen ei ole helppoa (Tarkkaavaisuus vs. 15, oven
avaaminen Ketteryys vs. 10). Ryövätyt arvotavarat on kerätty tänne. Koruja, taide
esineitä ja kolikoita on kirstuissa ja arkuissa yhteensä 500 kultarahan arvosta.
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PESÄNVALTAUKSEN KARTTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Merirosvot (Wenke, Oref, Sanir, Sikhen, Dutha, Shadri, Gronil, Jarv)
AC 12, HP 11
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Varusteet: Solki, joka suojelee krokotiileilta ja rautavartijoilta
Hyökkäys: Sapeli, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, lävistävää 1n8+1

Rautavartija (hyökkäävät, jos tunkeilija ohittaa satamaalueen eteläisimmät pylväät)
AC 15, HP 1 (hajotessaan kaatuvat rämisten, mikä hälyttää olohuoneen rosvot)
VOI +1, KET +0, KES +1, ÄLY 4, VII 1, KAR 2
Hyökkäys: Isku, +2, ruhjovaa 1n6

Paviaani Täplä (Gronilin lemmikki)
AC 12, HP 6
VOI 1, KET +2, KES +0, ÄLY 3, VII +1, KAR 2
Hyökkäys: Heitetty kivi, +3, ruhjovaa 1n4+1
Hyökkäys: Puraisu, +1, lävistävää 1n3

Krokotiili (x3)
AC 12, HP 19
VOI +2, KET +0, KES +1, ÄLY 4, VII +0, KAR 3
Taidot: Salavihkaisuus +2
Hyökkäys: Puraisu, +4, lävistävää 1n10+2 ja pureutuu kiinni (vapautuminen Voi
ma/Ketteryys vs. 12)
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Hiisien talvijuhla

Tausta: Keskitalven juhlaaika yritetään elää rauhallisesti. Hyväntahdoneleenä hiisi
leiriin on tarkoitus lähettää hahmojen mukana säkillinen jauhoja ja tynnyrillinen
olutta.

1) Matkanteon ongelma
Köyhät talonpojat ovat tehneet tielle pienen barrikadin ja vaativat toista viljasäkkiä
verona tienkäytöstä. He eivät piittaa hiisien hyvinvoinnista. Jos tilanne äityy taiste
luksi asti, he luikkivat karkuun muutaman taistelukierroksen jälkeen.

2) Tilanne perillä
Hiidet kutsuvat hahmot osallistumaan talvijuhlaansa. Jos hahmot meinaavat kieltäy
tyä kutsusta, hiidet kokevat sen loukkauksena ja alkavat epäillä ruokalahjankin ole
van myrkytettyä. Rauhanomaisen rinnakkaiselon kannalta olisi parasta, että hahmot
osallistuvat juhlaan.

Öljytty sika: Mutapainimaisessa kisailussa useat osanottajat yrittävät napata öljytyn
porsaan itselleen.

• Muiden kilpailijoiden töniminen: Voima vs. 11 (tönimällä voi raivata tiensä sian
luo tai riistää sian toiselta kilpailijalta itselleen).

• Porsaan nappaaminen: Voima/Ketteryys vs. 12.
• Porsaan piteleminen: Ketteryys vs. 10 (pitää onnistua kaksi kierrosta

peräkkäin).

Karannut siivekäs: Läheiseltä maatilalta on tullut isäntä Kasd esittelemään veri
haukkansa kykyjä. Isänsä rehentelyyn kyllästynyt tytär Hilkath kuitenkin päästää
verihaukan vapaaksi. Lintu lennähtää kojujen ylle etsimään saalista. Väkijoukossa
syntyy pelkoa ja halua päästää siivekäs päiviltä. Isäntä anelee hahmoilta apua, ettei
lintu pääse hengestään.

Letunleivontaa: Lettukisassa kilpailijat muodostavat tyypillisesti muutaman hengen
joukkueita, joissa yksi huolehtii paistamisesta ja muut paistilevyn kunnossapidosta ja
lettujen kasaamisesta. Voittaja on se, joka tekee annetussa ajassa eniten tuomariston
hyväksymiä lettuja.

Lettujen leipomisessa (Sivistys vs. 10) vaikuttaa nopeuden lisäksi laatu. Lettuheitto
ja tehdään viisi ja jos useampi osanottaja saa yhtä monta onnistumista, voittaa se, jo
ka on saanut suurempia silmälukuja. Kahdella muulla voitosta kamppailevalla osal
listujalla on leivontataito +2 ja +1.

Tappiolle jäänyt lettukisaaja on häpeissään hävittyään appivanhempiensa silmien al
la. Simatynnyrillä käytyään hän syyttää voittajaa huijaamisesta ja yrittää laittaa rä
hinäksi.

3) Paluumatka
Mitä hahmot kertovat juhlista jälkikäteen uteliaille kyselijöille? Miten hahmot itse
viettävät keskitalven juhlaa?
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SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Talonpoikaisrosvo (x4)
AC 12, HP 9
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Hyökkäys: Puunuija, +3, ruhjovaa 1n6+1

Verihaukka
AC 12, HP 7
VOI 2, KET +2, KES +0, ÄLY 4, VII +2, KAR 3
Taidot: Havainnointi +4
Hyökkäys: Nokka, +4, lävistävää 1n4+2

Rähisevä häviäjä
AC 10, HP 5
VOI +1, KET +0, KES +0, ÄLY +1, VII +0, KAR +0
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Myrsky mereltä

Tausta: Rannikkokylään on iskemässä mereltä saapuva myrsky. Tieto uhkaavasta
rajuilmasta on saatu myöhään, joten valmistautuminen ja evakuointi ovat osin kes
ken myrskyn saapuessa.

1) Kylän auttajat
Mistä hahmot ovat saapuneet auttamaan kyläläisiä vai ovatko he itsekin asukkaita?
Ketä hahmoille tärkeitä henkilöitä kylässä on? Miten hahmot varustautuvat kylän
auttamiseen pian koittavalta myrskyltä?

2) Väestön suojeleminen
Muutamat kyläläiset yrittävät rakentaa satamaan hiekkasäkeistä tulvavallia myrs
kytuhojen hillitsemiseksi (rakentaminen voima vs. 15). Lähettyvillä on juuri lähdössä
kyläläisiä evakuoiva karavaani, mutta lähtijöiden kesken syntyy sanaharkkaa siitä,
otetaanko mukaan leipää vai kirjoja (sovittelu karisma vs. 10). Hahmot voivat mennä
auttamaan kumpaa tahansa tilannetta; hahmoille tärkeiden henkilöiden kannattaa
olla tilanteessa vastakkaisina osapuolina.

3) Karanneet vaunut
Sekatavarakauppias Emelda on lastannut oman kärrynsä täyteen tavaraa. Valjas
taessaan vetoaasiaan kärrynsä eteen aasi potkaiseekin kärryt vierimään rinnettä
alas. Kauppias hyppää hätäpäissään kyytiin. Jos kiitävää kärryä ei pysäytetä, se tör
mää hiekkasäkkivalliin ja sortaa sen.

4) Herttuan pelastus
Myrsky nousee ja heittelee irtotavaraa. Varastorakennusten kattotiilit lentelevät ka
duille. Pieni hiisipoika Klod (jonka kannattaa olla jotenkin yhteydessä hahmoille
tärkeisiin kyläläisiin) juoksee paikalle ja kiljuu, että Herttua on unohtunut kotiin.
Kyläläiset eivät salli hänen menevän kotiinsa koiraa hakemaan, kun myrsky painaa
päälle. Talon ovi on teljetty asunnon suojaamiseksi nousuvedeltä. Jos hahmot halua
vat pelastaa koiran, on heidän mentävä sisään muuta kautta, napattava pelokas koi
ra mukaansa ja saatava koira myös ulos muualta kuin ovesta.

5) Pakolaisleiri
Kun väki on saatu pois kylästä ja turvaan myrskyn raivolta, täytyisi heidän järjestää
majoituksensa lähestyvän yön vuoksi. Moni kyläläisistä on kuitenkin tolaltaan yllät
tävän hävityksen vuoksi, matkatavarat ovat sekalaisia ja väkijoukko on hajallaan. He
tarvitsevat hahmojen apua järjestääkseen asiansa leiriytymisen osalta:

• Suojaa myrskyn tuomia rankkasateita vastaan
• Vähäisten ruokavarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
• Toisistaan erkaantuneiden perheenjäsenten tuominen takaisin yhteen
• Joukon organisointi ja johtajasta päättäminen toiminnan tehostamiseksi

Hahmoille tärkeiden kyläläisten kannattaa olla näissä mukana osallisina.
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Ansassa

Tausta: Hahmot ovat tutkineet salakuljettajien toimia ja herättäneet rikollisjengin
huomion. Näiden pomo lähetti pikkuveljensä Khurdunin nappaamaan nuuskijat ja
selvittämään, mitä nämä tietävät. Khurdun huumasi hahmot ja heitti heidät vanki
laan. Hän aikoo kuulustella näitä PiikkiNassrylin avustuksella.

Varjolinna
Varjolinna on vanha raunioitunut ja hylätty vankila, johon Khurdun on tuonut hah
mot. Se on rakennettu saaren niemelle ja osa rakennuksesta sortui ja tuhoutui erään
velhon pakoyrityksen yhteydessä. Varjolinnan saari sijaitsee 4 km (2,5 mi) päässä
rannikosta. Vesivirrat pyörteilevät saaren ympärillä, mikä tekee saarelta poistumisen
vaikeaksi ilman kunnollista venettä.

Varjolinnan alueet (ks. kartta seuraavalta sivulta):
1) Selli: Hahmot ovat täällä käsistään sidottuina. Heidän varusteensa on viety. Kalte
riovi on suljettu erillisellä ketjulla ja lukolla.
2) Sisäpiha: Kärry, jolla hahmot tuotiin tänne, on pihan länsireunassa.
3) Vartiohuone: Pari Khurdunin kätyriä (Fef ja Hidorim) lepäilemässä ja kolmas (Aly
faen) penkomassa hahmojen tavaroita.
4) Porttihuone: Linnaan johtavan käytävän kahta ristikkoporttia ohjataan täältä.
5) Suuri sali: Khurdun ja PiikkiNassryl juopottelevat ja valmistautuvat kuuluste
luun.
6) Ylempi vartiohuone: Tällä hetkellä tyhjillään. Länteen johtava oviaukko on um
peutunut sortuman vuoksi.
7) Keittiö: Pari Khurdunin kätyriä (Cural ja Safrila) valmistamassa ruokaa.

Pakoyritys
Jos vangit onnistuvat tekemään vakavaa vastarintaa, Khurdun yrittää paeta linnasta
ulos rantaan ja lähteä tiehensä soutuveneellä. Khurdunin pakenemisen jälkeen hä
nen kätyrinsä ovat paljon alttiimpia aselepoon siihen saakka, että he ovat päässeet
pois saarelta.

Saarelta on monta keinoa päästä pois:
• Suuressa salissa on riittävästi huonekaluja jäljellä, että niistä voi rakentaa jon

kinlaisen lautan. Sillä on kuitenkin vaarana murskautua rantakivikkoon pyör
teiden vuoksi.

• Huonekaluista ja muusta roskasta voi myös tehdä merkkitulen, jolla voi houku
tella ohikulkevan kauppalaivan tulemaan hätiin.

• Khurdun (tai muu rikollisjengin väki, jos Khurdun ei päässyt pakenemaan) tulee
lisäjoukkojen kanssa tarkistamaan tilanteen useiden päivien kuluttua. Sitä odo
tellessa saarelle jääneiden on kehiteltävä syötävää (lokkeja, kotiloita, merilevää)
ja suojaa.
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VARJOLINNAN KARTTA

SIVUHAHMOJEN TIEDOT

Rosvo (etelämaalaiset Fef, Cural; hiisi Hidorim; puolihaltijat Safrila, Alyfaen)
AC 12, kestopisteet 8 (Khurdunilla ja Piikillä 11)
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +0, KAR +0
Hyökkäys: Sapeli, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, kantama 25 m / 100 m, lävistävää 1n8+1

Rosvojen johtajat (puolituinen Khurdun, etelämaalainen PiikkiNassryl)
AC 12, kestopisteet 11
VOI +0, KET +1, KES +1, ÄLY +0, VII +1, KAR +1
Taidot: Johtajuus +2, kiduttaminen +3
Hyökkäys: Sapeli, +3, viiltävää 1n6+1
Hyökkäys: Kevyt varsijousi, +3, kantama 25 m / 100 m, lävistävää 1n8+1
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