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I PEATÜKK: TEGELASED 

ATRIBUUDID 

Tegelasel on kuus atribuuti. Nendeks on kaklus, laskmine, refleks, sitkus, vaist ja võlu. Kõik atribuudid on algselt väärtusega 

null. Tegelane saab atribuute tõsta kokku 8 jagu. Samuti võib ühtesid atribuute vähendada negatiivseks ja selle arvelt teisi 

atribuute samavõrra suurendada. Kõik atribuudid peavad jääma vahemikku +/-4. 

Mängija peab suutma oma tegelase atribuutikat kirjelduslikult põhjendada, võttes korraga arvesse nii tema atribuute kui oskusi 

ja luues sellest realistliku kujutluspildi tegelasest. Taustaoludest lähtuvalt võib mängija leppida mängujuhiga kokku, et ühe 

väärtuse asemel on mõnel atribuudil kaks erinevat, näiteks et kaklus 3 asemel on tegelasel mõõgaga võideldes kaklus 4, aga 

muidu 2.  

Atribuut väärtusega 4 näitab, et tegelane on selles valdkonnas haruldane meister, atribuut 0 näitab nö harju keskmist ja 

atribuut -4, et tegelane läheneb selles valdkonnas puudele. 

Kaklus 

Kaklus näitab seda kui võimekas on tegelane oma rusikate, jalgade ja lähivõitlusrelvadega. Sõltuvalt tegelase taustakirjeldusest 

ja oskustest võib hea kaklus tähendada ühtviisi seda, et tegelane on jõuline peksja, osav suskaja või näiteks meister maadluses. 

Tegelane võib olla suur jõmikas, kellel on väike kaklus, kui tal lihtsalt puuduvad võitluskunstide oskused või kui ta on näiteks 

kellegi löömiseks liiga pehme südamega - sellisel juhul peaks tal siiski olema suur rammu oskus. 

Laskmine 

Laskmine näitab tegelase suutlikkust kasutada lahingus laskerelvi. Hea laskmine võib väljendada tegalase head käe-silma 

koordinatsiooni või hoopis näiteks tehnilist huvi ja pädevust laskerelvade mehhanilisel tundmisel ja käsitlemisel. Jällegi tuleb 

kirjelduse jaoks arvesse võtta lisakas atribuutidele ka oskusi. Vilets laskmine võib tähendada, et tegelasel hakkavad näiteks 

käed kergesti värisema või et ta ehmatab püssipaukude peale. 

Refleks 

Refleks pakub kirjelduse mõttes vähem mänguruumi kui kaklus või laskmine ja tähendab üsna konkreetselt tegelase 

reageerimiskiirust järskudele ohtudele. Refleksi on vaja nii lahingus (eriti duelli pidades) kui näiteks lõksu astudes, samuti 

vastase rünnakute eest ära põiklemiseks. Heade refleksidega tegelane ei pea tingimata olema kiire ka muudes tegevustes, 

näiteks kui tema jooksmise oskus hea ei ole, võib seda põhjendada valutavate põlvedega ning samuti pole kujuteldamatu, et 

kirjelduslikult ülekaaluline tegelane oleks järskude reflektiivsete liigutustega välkkiire. 
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Sitkus 

Sitkus näitab tegelase kehalist visadust. Sitkusest sõltub nii see, kui palju peksu tegelane välja kannatab, kui ka see, kui kergesti 

või raskesti jääb haigeks või vannub alla mürkidele. Kõrge sitkus võib iseloomustada näiteks tervisest pakatavat jõulist 

tegelaskuju või vastupidi kidurat ja nälginud tegelast, kes on vintske nagu vana liha. Hoolimata kõrgest vastupanuvõimest võib 

tegelane olla oma loomult laisk (madal viitsimise oskus) ja murduda rasketes oludes vaimselt, isegi kui keha veel vastu peaks 

(madal tahte oskus). 

Vaist 

Vaist mõõdab ühtaegu seda, kui osav on tegelane oma kitsal erialal, kui ka seda kui palju on ta suutnud juurde haarata oskusi 

ja teadmisi väljaspoolt oma eriala. Kõrge vaist võib tähendada näiteks, et tegelane on elukogenud või et ta on usin õppija või 

et ta on lihtsalt loomu poolest andekas. Madal vaist tähendab, et tegelane on väljaspool lahingut saamatu. Seda võib põhjendada 

näiteks loomupoolse hajameelsuse või huvi puudumise vastu kõige osas, mis võitlemisega seotud pole. 

Võlu 

Võlu näitab mitte ainult tegelase välimist ilu, vaid ka sisemist empaatiavõimet. Kõrge võluga tegelased on empaatilised, 

suudavad lugeda välja teiste emotsioone ning valitseda enda omasid. Kuna mana põhineb suuresti spetsiifiliste emotsioonide 

esile kutsumisel, näitab võlu ka seda kui suurt või vähest võimu omab tegelane manaväljade üle. Madala võluga tegelane pole 

mitte ainult kohmetu suhtleja, vaid allub kergesti provokatsioonidele. Tema moraalset seisundit juhivad sisemise jõu asemel 

välised tegurid. 

LIIK 

Tegelane peab kuuluma ühte järgnevatest liikidest. Rohkem kui pool meeskonnast ei tohi koosneda sama liigi esindajatest.  

Agvar 

Agvareid peetakse kosmoserahvaste seast intelligentseimateks, ilma nendeta poleks olemas praegust tehnoloogiat. Paraku 

on nende organismid füüsiliselt haprad. 

+1 vaist, -1 sitkus 

Geenius (võime): agvar saab valida kaks ametioskust, millest üks peab olema teadus. 

Külmavares (võime): miinuskraade loetakse agvarite jaoks 5 korda külmemaks. 

Tilluke (võime): võtab sõidukites ja ruumides pool kohta ühe asemel. 
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Blörr 

Blörrid on suured ja tugevad, aga mitte just kõige võimekamad lahingust väljaspool.  

+2 kaklus, +2 sitkus, -2 vaist, -2 võlu 

Kuppel (võime): blörr kannab alati kuplit, ilma milleta (nt süües) veeretab ta elujõudu puudusega, kuid mis vabastab ta 

õhuvajadusest, võimaldades muretu vee all või avakosmoses viibimise. Kuplita hapniku käes viibimine mõjub blörrile 

samamoodi nagu hapniku puudumine teistele. 

Detonatsioon (võime): Võitlusvõime kaotamisel teeb blörr ilma viivituseta surmaveeretuse, mille ebaõnnestumisel plahvatab 

ja põhjustab kõigi läheduses viibijate vastu rünnaku boonusega, milleks on tema vigastused. 

Pirakas (võime): võtab sõidukites ja ruumides kaks kohta ühe asemel. 

Hebedeni laps 

Hebedeni lapsed on Aurelia põliselanikud. Nad meenutavad välimuselt inimesi, kuid kipuvad olema pikemat kasvu, peenikesed 

ja teinekord teravate kõrvadega. Neil puuduvad eriomadused. 

Inimene 

Inimesed tegutsevad gruppides ja hoiavad kokku. Nende füsioloogia, nagu peaaegu kõigil olenditel nende koduplaneedil, on 

iseparanev. 

Rassist (võime): inimeste omavahelistele suhtumistele arvestatakse alati +1.5, teistesse suhtumisele aga -0.5. 

Paranemine (võime): inimeste haavad paranevad hügieeni tagamisel kiirusega üks nädala jooksul. 

Iminene 

Iminesi ei võeta kuigi tõsiselt, sest nad veedavad terve elu õndsas narkouimas. 

-1 refleks, -1 vaist 

Oskused taktika ja vastupanu +3 

Tšill (võime): imineste poolt antud suhtumistele arvestatakse alati +1 rohkem. 

Orhidee 

Orhideed mõjuvad kaunite ja meeldivatena. Füüsiliselt kujult näib orhidee atraktiivne kõigile sõltumata soost, liigist ja võlu 

atribuudist. 

+2 võlu 
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Oss 

Sünteetiliste olenditena suudavad ossid kalkuleerda käigu pealt sobivaid lahendusi, kuid sotsiaalsed olukorrad on selleks liiga 

komplekssed. 

+1 vaist, -1 võlu 

Tehiselu (võime): ei vaja õhku, mistõttu võib muretult viibida vee all või avakosmoses. 

Hibernatsioon (võime): "Toidu" puudumisel ei sure, vaid jääb nö talveunne, kuni eluks vajalikud tingimused taastatakse. 

Vananemine talveune ajal ei peatu. 

Slaard 

Slaardid on oma oskuspagasilt ja völimuselt väga mitmekesised. 

Atribuutide piirid on +/-5 

OSKUSED JA VÕIMED 

Vastavalt oma vaistu atribuudile saab tegelane arendada enda oskusi. Samuti peab ta valima endale ühe tausta- ja ühe 

ametioskuse. Selle kohta on täpsemalt kirjas oskuste peatükis. 

Tulevikus hakkab tegelane eristuma peamiselt läbi võimete. Võimete omandamise kohta on täpsemalt kirjas punktide peatükis. 

Lisaks tavalistele võimetele võib tegelane alustada mängu ühe või paari lähtevõimega. Lähtevõime erineb tavalisest võimest 

selle poolest, et toob endaga kaasa võrdväärselt tugevusi ja nõrkusi, kuid annab seeläbi väljundi tegelase spetsialiteedile. 

Lähtevõime võtmine ja toimimine tuleb mängujuhiga eraldi läbi arutada. 

ELULUGU 

Mängija peab oma tegelase taustast kirjutama lühikese jutu ja selle koopia mängujuhile andma. Enne tausta valmis tegemist ei 

saa tegelane mänguga liituda. Vajadusel tuleb taust valmis kirjutada kasvõi mängu ajal. 

Taustajutt peab sisaldama vastuseid alljärgnevatele küsimustele. Vastused nendele ja järgnevatele küsimustele peavad olema 

vähemalt paari lause pikkused ja iga vastus peab andma uut infot, mitte kordama juba olemasolevat. 

Põhiteave 

Jutt peab sisaldama vastuseid kõigile järgmistele küsimustele: 

• Mis on tegelase nimi? 
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• Mille poolest eristub ta oma liigikaaslastest? 

• Mille poolest eristub ta teistest sama ameti peal tegutsejatest? 

• Milline on tema võitlusstiil lahingus? 

• Miks ja kuidas jõudis tegelane sõjaväkke? 

• Kui pikk/lühike, raske/kerge ta on? 

• Kirjelda vähemalt ühte tegelase riiete komplekti kuni pesuni välja. 

Minevik 

Lisaks peab jutt sisaldama vastust kümnele enda valitud tegelase minevikku käsitlevale küsimusele alljärgnevast valikust: 

•    Kus tegelane sündis? 

•    Millal ta sündis (sünnipäev)? 

•    Millisena mäletab tegelane oma lapsepõlve? 

•    Mis on tema lähipereliikmete nimed? 

•    Mis on tema lähipereliikmete ametid? 

•    Millised on tema lähipereliikmete huvid? 

•    Millised on tema lähipereliikmete iseloomud? 

•    Millised suhted olid tegelase ja tema lähipereliikmete vahel? 

•    Kuidas tegelast kasvatati? 

•    Kui jõukalt möödus tegelase lapsepõlv? 

•    Milline on tegelase kõige varajasem mälestus? 

•    Kui hästi sai tegelane koolitatud? 

•    Kes oli talle suurimaks toeks või eeskujuks lapsepõlves? 

•    Kuidas sai tegelane lapsepõlves läbi teiste omaealistega? 

•    Kelleks ta lapsena saada tahtis? 

•    Millised olid tegelase esimesed kogemused armastusega? 

•    Milline on tegelase elu kõige olulisem sündmus siiani? 

•    Milline on tegelase suurim saavutus enda arvates? 

•    Milline on tema kõige õnnelikum mälestus? 
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•    Milline on tema kõige ebameeldivam mälestus? 

•    Milline on tema suurim kahetsus? 

•    Mis on kõige julmem tegu, mis ta teinud on? 

•    Millised suhted olid tegelasel väiksena seaduste ja reeglitega? 

•    Mis on tegelast kõige rohkem hirmutanud? 

•    Milliseid ameteid on tegelane praegusele eelnevalt proovinud? 

Olevik 

Lisaks peab jutt sisaldama vastust veel viiele enda valitud tegelase olevikku käsitlevale küsimusele alljärgnevast valikust: 

• Millised suhted on tegelasel oma perega? 

• Kes on kõige tähtsamad isikud tema elus? 

• Kui tegelane on püsivas suhtes, siis kirjelda seda suhet, kui ei ole suhtes, siis miks? 

• Kui tegelane on loonud oma perekonna, siis kirjelda 

 seda pere, kui ei ole loonud perekonda, siis miks? 

• Millised on tegelase mõtted pere ja suhte osas tulevikku silmas pidades? 

• Kes ja milline on tegelase parim sõber? 

• Kes ja milline on tegelase elus tema peamine vaenlane või konkurent? 

• Kuidas tegelane enda vaba aega sisustab? 

• Kuidas tegelane olulisi tähtpäevi tähistab? 

• Mis on tegelase hobid? 

• Kui tervislik on tegelase elustiil? 

• Kui tegelasel on koduloom, siis milline on tema lugu? 

Iseloom 

Lisaks peab jutt sisaldama vastust veel kümnele enda valitud tegelase iseloomu käsitlevale küsimusele alljärgnevast valikust: 

• Mis on tegelase peamine põhimõte? 

• Mida arvab tegelane Tõelisest Armastusest? 

• Kuhu jääb tegelane introvertsuse ja ekstravertsuse skaalal? 
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• Mida hindab tegelane teistes isikutes? 

• Milliseid iseloomuomadusi peab tegelane atraktiivseks? 

• Mida teeb tegelane stressi maandamiseks? 

• Mis on tegelase iseloomu suurim tugevus? 

• Mis on tegelase iseloomu suurim nõrkus? 

• Kui tegelasel oleks elada üks ööpäev, siis kuidas ta selle veedaks? 

• Mis olukorras on tegelase arvates okei keegi ära tappa? 

• Kui tegelane on kunagi teise isiku tapnud, siis kuidas mõjus talle tema esimene tapmine? 

• Kuidas tegelane surra soovib? 

• Mille nimel on tegelane valmis surema või suurt riski võtma? 

• Kuidas tahab tegelane, et teda mäletataks? 

• Mille peale ei suudaks tegelane ennast vaos hoida? 

• Mille peale muutuks tegelane kurvaks või tõsiselt solvuks? 

• Mis teeb tegelast rõõmsaks ja paneb teda naeratama? 

• Mis oleks tegelase arvates kõige hullem asi, mis võiks üldse juhtuda? 

• Milles seisneb tegelase jaoks edukalt elatud elu? 

• Mida ei oleks tegelane nõus mitte mingil tingimusel tegema? 

• Mida loodab tegelane tulevikult? 

• Mis on peamine erinevus tegelase ja Sinu iseloomu vahel? 

• Mis on peamine erinevus selle ja Sinu eelmiste tegelaste iseloomus? 

MEESKOND 

Suhtumine 

Iga tegelane peab otsustama iga teise tegelase kohta, kui hästi ta temasse suhtub. Vastavalt sellele määrab ta iga tegelase 

suhtes enda suhtumise, mis peab jääma vahemikku -3 kuni +3, kuid ei tohi olla null. Iga hinnangu juures peab olema arusaadav 

vähemalt ühe täislausega antud põhjendus. Plusside kogusumma ei tohi olla rohkem kui kaks korda suurem miinuste 

kogusummast ning vastupidi. Enne igat põhiveeretust arvestatakse millised teised tegelased temaga koos parasjagu sama 
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asja ajavad ning võetakse nende antud plusside ja miinuste keskmine. Nii palju saab tegelane oma veeretusele juurde boonust 

või trahvi. 

Kaaslased 

Tegelastega võib seikluste käigus liituda kaaslasi. Kaaslast käsitletakse reeglite mõttes nagu tegelast, kuigi teda ei juhi mängija, 

vaid mängujuht. Kaaslase eest teeb veeretusi tavaliselt üks mängijatest ja tema leht on sellele mängijale avalik. Kuna kaaslasele 

kehtivad samad reeglid, tuleb tema osas teha ka suhtumised ja samuti osaleb ta näiteks hääletustel, millega otsustatakse 

meeskonna edasist tegevust. Erandiks on, et kaaslane ei saa teenida punkte ega seetõttu ka osaleda nt rollihääletusel või 

oksjonil. Kaaslase level on võrdne meeskonna keskmise leveliga (kuid ei lange selle alanemisel). Iga level võimaldab kaaslasel 

kulutada 10 punkti atribuutide tõstmiseks ja annab talle ühe võime. 
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II PEATÜKK: PUNKTID 

Punkte teenivad mängijad, mitte tegelased. Punkti küsimine pole häbiasi! Punkte teenitakse peaasjalikult reeglitest 

lähtuvalt. Mängujuhil ei ole ega peagi olema kõik reeglid korraga peas ja võib juhtuda, et mõni mängija saadab korda midagi, 

mis väärib punkte, aga mängujuht ei pane seda tähele. Kahtluse korral tuleb mängujuhi tähelepanu sellele juhtida ja kui ei juhi, 

on punktist ilma jäämine oma süü. Punkte saab teenida ja kulutada ainult täisarvudes.  

PUNKTIDE TEENIMINE 

Uue tegelasega esimest korda mängu tulles alustab mängija 10 punktiga. Edasi on võimalik punkte teenida järgmiselt. 

Aktiivsus 

Mängijad teenivad punkte selle pealt, kui aktiivselt nad mängus kaasa teevad. 

1 punkt mängu lõpus kohaloleku eest (+1d4 kõrgeima auastmega või kui on võrdne, kõrgeima populatsiooniga kohalolijale) 

1 punkt olulise mõistatuse või lahingu läbimise eest 

1 punkt põhjaliku kirjeldamise eest (ei loe, kui poeetiliselt kirjeldus kõlab, vaid üksnes mängijapoolne pingutus tegelase 

emotsioone või tegevust põhjalikumalt kirjeldada) 

1 punkt vestluste eest, mis ei kanna muud eesmärki kui niisama omavahel juttu rääkida 

1 punkt kui mängija märkab eksimist reeglite vastu 

2 punkti üpris olulise eesmärgi täitmise eest 

5 punkti väga olulise eesmärgi täitmise eest 

Iseloom 

Punkte saab teenida läbi tegelase iseloomu välja mängimise. Lõpuni ratsionaalseid kangelasi selles mängus ei ole. 

Iseloomupunkte saab teenida iseloomust tuletatud tegude eest, mis töötavad vastu tegelase või meeskonna eesmärkidele. 

Sellise teo eest teenib mängija 1d4 punkti. 

Kirjutamine 

Punkte saab teenida mängukroonika pidamise eest. Iga mängu alguses valitakse protokollija, kes saab kohe mängu alguses 

ühe punkti. Protokolli pannakse lühidalt kirja hädavajalik informatsioon.  

Kui keegi peab põhjalikumat mängusündmuste logi, teenib ta sell eest 1 punkti iga 300 kroonikasse kirjutatud sõna eest. Sama 

valemi alusel saab iga uue tegelasega alustav mängija punkte tegelase kirjapandud eluloo eest.  
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Prestiiž 

Iga mängu alguses saab iga tegelane nii palju punkte, kui mitmest kaastegelasest tema prestiiž kõrgem on. Järjestusse 

arvestatakse ainult tegelasi, kelle mängijaid kohal on.  

Kui prestiiž on võrdne, siis loetakse kõrgemaks selle tegelase prestiiž, kelle fraktsioonis on suurem rahulolu. Kui ka rahulolu 

on võrdne, siis ongi tegelaste prestiiž võrdne, ehk nad ei saa kumbki teise ületamise eest punkti.  

Rollihääletus 

Iga sessiooni alguses kirjeldavad mängijad teistele lühidalt enda tegelase iseloomu, rõhudes just nendele aspektidele, mis 

võiksid eesootavas mängusessioonis eeldatavasti olla kõige paremini välja mängitavad.  

Mängu lõpus toimub hääletus, kus salaja annab iga mängija hääle ühele teisele mängijale, kes tema meelest vahetuse jooksul 

kõige paremini mängu alguses kirjeldatud iseloomu järgi käitus. Teistega võrdse hääle annab ka mängujuht.  

Hääletuse võitja saab 4 punkti ja teise koha omanik 2 punkti. Viigi korral jagatakse kuus punkti võitjate vahel võrdselt laiali. 

Vennastumine 

Mängijatel on mängujuhi käest saadud küsimused teiste tegelaste kohta. Küsimusi antakse ainult nende tegelaste kohta, kelle 

mängija on kohal. 

Küsimus püsib alles seni, kuni mängija proovib sellele vastust pakkuda. Kui mängijal on varasemast ajast küsimus tegelase 

kohta, kelle mängijat kohal pole, saab ta uue küsimuse vanale lisaks juurde. Uue küsimuse saamiseks peab mängija mõtlema 

enda tegelase kohta välja midagi uut, mille kohta saab mängujuht kellelegi teisele küsimuse teha. 

Kui tegelane saab teada vastuse talle antud küsimusele, teenib nii tema, kui ka tegelane, kelle kohta küsimus käis, 3 punkti. 

Küsimusele tuleb vastus hankida teiste mängijate juuresolekul. 

Vältimaks otse küsimist, saab proovida ära arvata, mis küsimus kellelgi teisel on. Õige arvamisega saab kõik 6 punkti endale 

varastada. Küsimus muutub seejärel kehtetuks. Ühte küsimust saab üks mängija proovida ära arvata ainult ühe korra mängu 

jooksul. Enda kohta käiva küsimuse ära arvamise eest punkte ei saa. 

Kui mängija pakub küsimusele vale vastuse, jääb ta küsimusest ilma ja saab järgmisel mängul küsida uue.  Kui küsimusele jääb 

vastus saamata ainult sellepärast, et teisel mängijal polnud enda tegelase kohta käiv vastus lihtsalt meeles, saab küsija 3 

punkti ikkagi kätte, aga tema, kelle kohta küsimus käis, punkte ei saa. 

Välkpunkt 

Mängujuht võib küsida mängijatelt suvalise koha peal mingi küsimuse, näiteks hiljuti esitatud kirjelduse, mõne kohatud persooni 

motiivide, reeglite, leksikoniteadmiste või muu kohta. Mängija, kes vastab esimesena ja õigesti, teenib  1 punkti. 
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Tunne oma tegelast 

Iga mängu alguses küsib mängujuht igalt mängijalt tema enda tegelase kohta küsimuse mingi infotüki kohta, mille mängija ise 

on varasemalt oma tegelase kohta öelnud. See võib olla näiteks tegelase vanaema nimi, lapsepõlve hobi vmt. Mängija peab 

küsimusele vastama peast ilma märkmeid kasutamata. Kui mängija vastab valesti, ei juhtu midagi, kui õigesti, teenib ta ühe 

punkti. 

PUNKTIDE KULUTAMINE 

Ümber veeretamine 

Mängu jooksul saab igal hetkel kulutada ühe punkti, et veeretada uuesti viimati tehtud põhiveeretus pärisajas mõne hetke 

jooksul pärast veeretamist. Kui veeretusele kehtisid eelised või puudused, saab ühe punkti eest veeretada ikkagi ümber ainult 

ühe täringu, mitte terve komplekti. Kui veeretus tehti kellegi teise veeretuse vastu, võib mängija kulutada punkti ükskõik kumma 

veeretuste muutmiseks. Kehtima jääb viimati tehtud veeretus. Punkte võib kulutada ka sama veeretuse ümber tegemiseks 

mitu korda järjest.  

Mängija võib oma punkte kasutada ka teiste tegelaste täringuõnne muutmiseks. Kirjelduslikus mõttes väljendab punktide eest 

ümber veeretamine tegelaste erilisust maailmas, näiteks jumalikku äravalitust, manipuleeritud geneetikat vm. Ühegi mängija 

punkte ei saa keegi teine tema eest kasutada, kui ta ei ole selleks selgesõnalist nõusolekut andnud. 

Leveli tõstmine 

Tegelased alustavad mängu null-levelist. Level on number, mis illustreerib tegelase võimekust, kuid ei anna otseselt midagi 

juurde. Mõned võluesemed, piirangud, võimed jmt sõltuvad tegelase levelist. Level tõuseb iga kord, kui tegelane võidab mängu 

lõpus uue võime. 

Igal mängukorral on tegelasel võimalik juurde saada üks võime, läbi mille kasvab ka tema level. Iga mängu alguses annab 

mängujuht igale mängijale ümbriku, mille sisu on mõeldud ainult selle mängija silmadele. Selles ümbrikus on sedel, kus on 

kirjas, millist võimet on tema tegelasel võimalik käesoleva mängu lõpus saada. 

Kui mäng on läbi ja kõik punktid jagatud, toimub võimete peale oksjon. Oksjonil makstakse punktidega. Juba kellegi poolt välja 

pakutud hinda oksjonil korrata ei saa. Kuigi pakkumisi tehakse läbisegi ja ühiselt, on auhind võidu korral igaühe jaoks erinev - 

seesama võime, mis mängijale antud ümbrikus kirjas oli. 

Oksjonil on mitu võitjat. Võitjateks on alati pooled mängus osalenud tegelastest, kes tegid oksjonil kõige kõrgemad pakkumised. 

Näiteks kuue tegelase korral võidavad oksjoni kolm tegelast, kes kõige suuremad panused tegid. Need, kes võitjaks ei tulnud, 

saavad oksjonisse panustatud punktid tagasi. 

Võimed mõtleb iga tegelase jaoks välja mängujuht, võttes arvesse tegelase tausta, iseloomu, tegusid jmt. Kätte saamata jäänud 

võimed võivad järgmiste mängude oksjonitel korduda või mitte. Mõned võimed on tugevamad kui teised. 
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Atribuutide tõstmine 

Pärast oksjonit on võimalik allesjäänud punktide abil tegelase atribuute tõsta. Selleks peab ta soovitud hulga punkte mõne 

atribuudi alla panema. Kui ükskõik millise atribuudi alla pandud punktid jõuavad selle atribuudi lävendini, mille leiab valemiga 

[( |atribuut| + 1) x 10], tõuseb omadus ühe võrra (pane tähele, et atribuut on valemis absoluutväärtusena).  

Atribuudi tõsutes selle alla pandud punktid kaovad ja atribuudile arvutatakse uus lävend.  Punkte ei pea panema atribuudi alla 

korraga nii palju, et see kohe tõuseks. Pigem paigutab mängija iga mängu järel mingi osa enda punktidest tegelase atribuudi 

arendamiseks ja alles pärast mitut sessiooni koguneb atribuudi alla piisav hulk punkte, et selle tõstmiseni jõuda. 

Oskuste tõstmine 

Pärast oksjonit on võimalik allesjäänud punktide abil tegelase oskusi suurendada. Täpsemalt saab osta ühe punkti eest 0,5 

plokki ja paigutada see soovitud oskuse alla. Punktidega ostetud plokid liituvad vaistust tulenevate plokkidega ega saa murda 

plokkide jaotamise piiranguid. Punktidega ei saa kokku osta plokke rohkem kui [tegelase level x 5]. Kui tegelase vaist on 

miinustes, siis saab iga punktide eest ostetud plokiga tühistada ühe vaistu miinustest tulnud negatiivse ploki.  

Ülekandmine 

Punkte järgmiseks mänguks niisama alles hoida ei saa. Kõik kogunenud punktid kulutatakse iga mängu  lõpus ära. Siiski on 

võimalik järgmisesse mängu punkte üle kanda, kuid sellel on hind. Nimelt saab punkte ühest mängust teise üle kanda kursiga 

0,5 punkti 1 punkti eest. Näiteks selleks, et alustada järgmist mängu 4 punktiga, tuleb eelmise lõpus maksta selle eest 8 punkti. 

IKSID 

Tegelaste andmestik ei ole selles mängus avalik. Tegelase lehti, ehk passe, ei tohi teineteisele näidata ja andmeid ei tohi ka 

kõva häälega öelda. Näiteks ei ole lubatud öelda, et "mu tugevus on 3", kuid võid selle asemel öelda, et "ma olin meie talu kõige 

tugevam mees". Numbrilisi andmeid tohib üksteisele öelda ainult kirjelduslikult, ehk samal viisil, nagu tegelased seda teha 

võiksid. 

 Ka täringuveeretusi kokku liites ei tohi kõva häälega numbreid välja öelda. Tavaliselt ütleb mängujuht enne veeretust raskuse, 

mis tegelasel õnnestumiseks kokku peab tulema ja mängija veeretab täringu laua peale ning ütleb mitte summa, vaid ainult, 

kas veeretus õnnestus või mitte.  

Samuti ei ole mängus lubatud nö metamänguline loogika. Metaloogika on näiteks see, kui mängija arutleb, et kuna ruumis on 

lukus uks, siis kindlasti on mängujuht siia kusagile ka võtme peitnud. Selle asemel võib arutleda, et kes iganes selle ukse kunagi 

tegi, pidi kindlasti jätma ka mingi viisi selle avamiseks, sest muidu oleks ta võinud ju avause lihtsalt kinni müürida. 

Iga kord kui mõni mängija kogemata midagi enda andmetest paljastab, kas välja öeldes või passi väga selgelt nähtavale kohale 

unustades või metamängulist loogikat kasutab või eksib mängusisese loogika vastu, näiteks osaledes vestluses, kuigi tegelane 

viibib hoopis mujal, saavad tegelased endale kamba peale ühe iksi. Iksid kuhjuvad. Ikse saavad kasutada tegelaste vastased 

oma veeretuste ümber tegemiseks samamoodi nagu tegelased saavad kasutada punkte. 
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III PEATÜKK: LAHING 

VOORUD 

Lahing näeb välja selline, et kõigepealt dikteerivad kõik lahingus osalejad oma tegevused suvalises (näiteks laua ääres 

istumise) järjekorras ja seejärel hakatakse neid sündmusi täringute abil lahendama. Kuigi tegevusi lahendatakse järjekorras, 

toimuvad need mängusiseselt ühel ajal. See tähendab, et isegi kui keegi enne oma tegevuse lahendamist surnuks lüüakse, saab 

ta oma tegevuse selles voorus ikkagi lõpule viia, sest kuigi mänguväliselt lahendatakse ühe vooru tegevusi ühekaupa, toimuvad 

need mängusiseselt samaaegselt, mitte kordamööda. Samuti kui nt mitu võitlejat ründavad ühte ja sama vastast ning esimene 

ta surnuks lööb, ei saa teine ründaja uut sihtmärki valida, sest mängusiseselt löövad nad vastast korraga. 

Ühe vooru kestvus on mõned sekundid. Ühes voorus saab iga osaleja teha ainult ühe tegevuse, milleks on tavaliselt ründamine, 

liikumine või kasutamine. Erinevaid tegevusi omavahel kombineerida ei saa. 

Rünnakutegevus 

Rünnakutegevusega saab rünnata ühte vastast. Kirjelduslikus mõttes ei tähenda üks rünnak tingimata ühte ainsat lööki või 

lasku, vaid sageli peksu ja laskude seeriat mõne sekundi kestel. 

Liikumistegevus 

Liikumistegevus võimaldab liikuda nii kaugele kui paari sekundi jooksul loogiliselt minna jõuaks, näiteks sirget maad pidi 

püstijalu umbes kolme meetri kaugusele. Liikumise alla lähevad ka positsioonivahetused nagu näiteks pikali viskamine, laua 

peale ronimine või relvavahetus. 

Kasutustegevus 

Kasutamistegevus tähendab näiteks mõne varustuseseme kasutamist (joomist, süütamist, välja otsimist vmt) või mõne 

keskkonna eseme kasutamist (ukse sulgemist, kangi tõmbamist vmt). 

INITSIATIIV 

Vastase ründamiseks peab esmalt olema tema üle initsiatiiv. Kui vastase üle initsiatiivi ei ole, saab tema vastu teha ainult 

parreerimisrünnaku. Parreerimisrünnak tähendab, et võitleja jätkab vastasega võitlemist ja otsib aktiivselt löögivõimalust, 

kuid ei saa reaalselt käesoleval voorul teha muud kui ennast tavapärasel viisil kaitsta. Kui võitleja tegevus on vastase 

ründamine, aga selgub, et võitlejal pole vastase üle initsiatiivi, muutub tema rünnak automaatselt parreerimisrünnakuks. 
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Intisitatiivi skeem 

1. Kas selle vastase praeguse vooru tegevus on sinu ründamine? 

Kui EI, siis on sul selle vastase üle initsiatiiv. 

Kui JAH, siis liigu edasi number 2 juurde. 

 

2. Kas sa võitsid selle vastase vastu eelmisel voorul pihtasaamise või pääsemise veeretuse? 

Kui JAH, siis on sul selle vastase üle initsiatiiv. 

Kui EI, siis liigu edasi number 3 juurde. 

 

3. Kas vastane võitis sinu vastu eelmisel voorul pihtasaamise või pääsemise veeretuse? 

Kui JAH, siis on sellel vastasel sinu üle initsiatiiv, saad tema vastu teha ainult parreerimisrünnaku. 

Kui EI, siis liigu edasi number 4 juurde. 

 

4. Veereta vastasega reageerimist. Kas sinu reageerimine tuli suurem? 

Kui JAH, siis on sul selle vastase üle initsiatiiv. 

Kui EI, siis on sellel vastasel sinu üle initsiatiiv, saad tema vastu teha ainult parreerimisrünnaku. 

Initsiatiivist loobumine 

Initsiatiivist saab ka loobuda. See tähendab, et võitleja ei proovigi end kaitsta ning keskendub ainult rünnakule. See otsus tuleb 

teha vooru alguses, enne veeretusi. Initsiatiivist loobudes saab rünnakuid teha ka nende vastu, kelle üle initsiatiivi pole, aga 

selle hinnaks kaotab initsiatiivist loobuja sellel voorul automaatselt kõik pääsemisveeretused. 

Näide 1 

Frodo võitleb koera ja goblini vastu. On lahingu esimene voor. Koer ja goblin ründavad oma vooru tegevusena Frodot. Kuna 

voorus saab teha ainult ühe rünnakutegevuse ühe vastase vastu, ei saa Frodo rünnata korraga nii goblinit kui koera, vaid peab 

valima, kumba ta neist ründab. Ta otsustab rünnata goblinit. Koer saab automaatselt Frodo üle initsiatiivi, sest Frodo ei ründa 

teda. Seega saab koer Frodot rünnata. Kuna on lahingu esimene voor, pole goblin ega Frodo veel pihtasaamist ega pääsemist 

veeretanud. Seega peavad nad veeretama reageerimist. Frodo veeretab suurema reageerimise, seega saab ta goblinit 

rünnata. Goblinil Frodo üle initsiatiivi ei ole, seega muutub tema rünnak automaatselt parrerimisrünnakuks ja reaalselt kulutab 

ta selle vooru lihtsalt enda kaitsmisele. 
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Näide 2 

Frodo võitleb koera ja goblini vastu. Frodo teeb goblini vastu pihtasaamisveeretuse, aga lööb mööda. Koer teeb Frodo vastu 

pihtasaamisveeretuse ja lööb pihta. Algab uus voor. Frodo saab koera vastu teha ainult parreerimisrünnaku, sest koer võitis 

eelmine voor tema vastu pihtasaamisveeretuse ja sai sellega Frodo üle initsiatiivi. Ka goblini vastu saab Frodo teha ainult 

parreerimisrünnaku, sest goblin võitis eelmine voor tema vastu pääsemise. Seega peab Frodo reaalselt kulutama selle vooru 

lihtsalt enda kaitsmisele. 

Näide 3 

Frodo võitleb koera ja goblini vastu. Eelmisel voorul ründasid teda nii koer kui goblin, aga Frodol õnnestus pääsemine mõlema 

rünnaku vastu. Seega on Frodol mõlema üle initsiatiiv ja ta saab ise valida, kas ründab koera või goblinit. Ta otsustab rünnata 

koera. Koer saab Frodo vastu teha ainult parreerimisrünnaku, sest tal pole Frodo üle initsiatiivi. Vastavalt skeemi kõige 

esimesele küsimusele saab goblin aga nüüd Frodo üle initsiatiivi, sest Frodo tegevus ei ole goblini ründamine. Seega saab 

goblin ikkagi Frodot normaalselt rünnata. 

LAHINGUVEERETUSED 

Lahing koosneb kokku seitsmest erinevast veeretuse tüübist. Nendest neli on tuumveeretused: pihtasaamine, kahjustus, 

pääsemine ja elujõud. Neid veeretusi läheb vaja peaaegu igal lahinguvoorul. Pihtasaamise ja kahjustuse komplekti nimetatakse 

rünnakuks ning pääsemise ja elujõu komplekti kaitseks. Näiteks kui miski annab rünnakule +1, kehtib boonus nii pihtasaamise 

kui kahjustuse veeretusele. Ülejäänud kolm on lisaveeretused. Nendeks on reageerimine, manööverdus ja surmaveeretus. Neid 

kolme läheb vaja ainult teatud olukordade tekkimisel. 

Kui varustus, võimed ja muud eritingimused teisiti ette ei näe, siis tehakse kõik lahinguveeretused d6 täringuga. Järgnevalt 

on kõik kuus lahinguveeretustüüpi lahti seletatud. Iga veeretuse juurde on märgitud atribuut, mis sellele lahinguveeretusele 

otsa liidetakse. 

TUUMVEERETUSED 

PT: PIHTASAAMINE [lähivõitlusrünnakuga kaklus, laskerünnakuga laskmine] 

Ründaja veeretab pihtasaamist kaitsja pääsemise vastu. Kui pihtasaamise tulemus on suurem, kui pääsemine, saab ründaja 

kaitsjale pihta. Kui ründaja saab kaitsjale pihta, veeretab ta järgmiseks kahjustust. Kui kaitsjal pole realistlikku võimalust 

põiklemiseks, näiteks hoitakse teda kinni, siis pihtasaamist ei veeretata, vaid loetakse automaatselt õnnestunuks ja 

veeretatakse ainult kahjustust. Edukas pihtasaamisveeretus annab ründajale selle vastase vastu järgmiseks vooruks 

initsitatiivi. 
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PS: PÄÄSEMINE [refleks] 

Pääsemist veeretatakse pihtasaamise vastu. Kui kaitsja pääsemine on suurem kui ründaja pihtasaamine, süüs rünnak ei taba 

ja kahjustust ei veeretata. Ühtlasi annab edukas pääsemine kaitsjale selle ründaja vastu järgmiseks vooruks initsiatiivi. 

KH: KAHJUSTUS [lähivõitlusrünnakuga kaklus, laskerünnakuga laskmine] 

Kui ründaja pihtasaamisega tabas, siis järgmiseks veeretab ta kahjustust. Kaitsja peab kahjustuse vastu veeretama elujõudu. 

Kahjustus näitab, kui jõhkra tabamuse ründaja sooritas.  

EL: ELUJÕUD [sitkus] 

Elujõudu veeretatakse kahe täringuga. Suuremale tulemusele liidetakse otsa kahekordne sitkus, väiksemale tulemusele 

ühekordne sitkus. Mõnikord lisandub varustusest või muudest asjaoludest elujõule täiendavaid veeretusi. 

Kui vähemalt kaks elujõu veeretust on kahjustusveeretusest suuremad, siis osutub tabamus tühiseks ega suuda kaitsjat 

tõsiselt haavata. Kui vähemalt üks veeretustest on kahjustusest suurem, siis kannatab kaitsja ühe vigastuse. Kui ükski elujõu 

veeretustest pole kahjustusest suurem, siis kannatab kaitsja vigastuse ja kukub kokku, kaotades võitlusvõime. See võitleja ei 

saa selles lahingus rohkem osaleda. 

Iga vigastus annab kõikidele põhiveeretustele trahvi -1. Vigastused kuhjuvad. 

LISAVEERETUSED 

RG: REAGEERIMINE [refleks] 

Reageerimisveeretust läheb vaja juhul, kui kaks võitlejat teineteist samal ajal ründavad ja muud reeglid ei pane parasjagu 

paika, kummal neist on teise üle initsiatiiv. Sellisel juhul veeretavad nad vastamisi reageerimist ning initsiatiivi saab endale 

suurema veeretuse teinud võitleja. Kuigi tegevused toimuvad voorus korraga, siis erijuhtudel, näiteks kui on oluline teada, 

kelle lask vastast esimesena tabas, kasutatakse ajastuse selgitamiseks samuti reageerimist. 

MN: MANÖÖVERDUS [level] 

Manööverdust kasutatakse juhul, kui ründaja ei proovi vastasele otseselt viga põhjustada, vaid tekitada mingit kirjelduslikku 

olukorda. Veeretusele lisandub tegelase level. Näiteks kasutatakse manööverdust kui ründaja proovib kaitsjat pikali lükata või 

relva käest ära tulistada. 

Manööverdus tuleb deklareerida tegevusena. Seejärel peab ründaja sooritama eduka pihtasaamisveeretuse. Seejärel veeretab 

ta korraga kaks manööverduse veeretust, mille vastu kaitsja veeretab samuti kaks manööverdust. Manööverdus õnnestub 

ainult juhul kui mõlemad ründaja mavööverdusveeretused ületavad mõlemad kaitsja manööverdusveeretused. 

Manööverdusega ei kaasne kahjustuse veeretamist ega vigastusi. Eelised, boonused jmt mis rünnakut ja kaitset mõjutavad, ei 
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kandu automaatselt üle manööverdusele, aga sõltuvalt olukorrast võib manöövrile kehtida eelis või puudus, misjuhul 

veeretatakse üks täring rohkem. 

SR: SURMAVEERETUS [sitkus] 

Surmaveeretust läheb vaja, kui mõni oluline võitleja on täielikult ebaõnnestunud oma elujõu veeretuse, ehk kaotanud 

võitlusvõime. Tavaliselt ei tehta surmaveeretust kohe, vaid mõni aeg hiljem, kui olukord on natuke rahunenud. Mõnikord võib 

surmaveeretust olla vaja veeretada ka muudel põhjustel, näiteks peale tugeva mürgi joomist. 

Surmaveeretusele ei kehti vigastustest tulenevad trahvid. Kõigepealt veeretab täringut surm, kes liidab oma tulemusele otsa 

surija vigastused. Seejärel veeretab surija, kes liidab enda tulemusele otsa sitkuse. Kui surijale ei osutata baastasemel 

esmaabi (ei peatata verejooksu jne), tuleb veeretus teha puudusega. Surmaveeretuse ebaõnnestumisel tegelane sureb. Kui 

tegemist on mängija tegelasega, tuleb tal mängus jätkamiseks teha uus tegelane. Surmaveeretuse õnnestumisel jääb tegelane 

ellu ning tuleb mõne aja pärast tagasi teadvusele. 

ERIOLUKORRAD 

Aegluup 

Ühe korra igas lahingus on mängijatel võimalik enamushäältega kasutada aegluupi. Aegluup kestab ühe vooru ja selle ajal ei 

toimu tegevused korraga, vaid kõik lahingus osalejad veeretavad reageerimist ja peavad tegevusi deklareerima ja teostama 

tulemuste järjekorras. Aegluup tuleb välja kuulutada kohe vooru alguses, enne veeretusi. 

Ajutised vigastused 

Teatud olukordades võivad isikud kannatada ajutisi vigastusi. Ajutisi vigastusi võib põhjustada näiteks mürk või uimaseks 

löömine pehme relvaga. Ajutised vigastused märgitakse üldvigastustest eraldi. Miinuste arvestamiseks liidetakse ajutised 

vigastused ja pärisvigastused kokku. Ajutised vigastused ja pärisvigastused paranevad eraldi. Ajutised vigastused võivad 

paraneda näiteks minutite või tundidega või teatud tingimuste täitumisel. 

Eelised ja puudused 

Mõnes olukorras võib ühel võitlejal olla teise ees eelis või puudus - näiteks barrikaadi taga varjudes on end kergem 

laskerünnakute eest kaitsta, samas kui seljatagant tehtava lasu eest põiklemine on keerulisem. 

Iga eelis annab juurde ühe lisatäringu ning tulemustest valitakse parim, iga puudus annab samuti juurde ühe lisatäringu, kuid 

tulemustest valitakse kõige kehvem. Iga eelis nullib ühe puuduse ja vastupidi. Olukordadest tulenevad eelised lahingus kehtivad 

üldjuhul pihtasaamise (PT) või pääsemise (PS) veeretusele. 
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Mitme täringuga korraga tehtavale veeretusele annab eelis või puudus ühe lisatäringu, milleks on tavaliselt d6, aga milleks 

võib erijuhtudel olla ka mõni muu täring (näiteks kui eelis on otseselt seotud konkreetse varustusesemega, mis kasutab mõnda 

muud täringut). 

Mõned näited olukordadest, mis võiksid anda võitlejale eelise, koos märkega, millisele lahinguveeretusele eelis kehtima peaks: 

• "Kambakas", ehk lähivõitluses sarnase suurusega vastase mitmekesi materdamine - PT iga lisaründaja kohta. 

• Maaslamaja löömine püstisest asendist - PT. 

• Püstiseisja ründamine lähivõitluses ise pikali olles - PS. 

• Laskmine kindlale pinnale toetatud tulirelvast nagu püss või amb - PT. 

• Sihitud rünnak (terve voor segamatut sihtimist enne rünnaku sooritamist) - PT. 

• Tulistaja eest varjepositsioonil, näiteks kaevikus asetsemine - PS. 

• Tulistaja laseb läbi kitsa kaitsepilu ja teda üritatakse vastu lasta - vastulaskude eest PS topelteelis. 

• Tulistaja eest piisavalt pika vahemaa korral pikali maas varjumine - PS. 

• Põigeldes ja sik-sakitades jooksmine laskerünnakute vastu - PS. 

• Kui olla lähivõitlusrelvaga segamatult valmis vastase pealetulekuks - RG. 

• "Kaitsesse võtmine", ehk rünnaku asemel ainult enda kaitsmine - PS eelis, aga edukas veeretus ei anna initsiatiivi. 

• "Tormijooks", ehk rünnates sirgjooneliselt vastasele täie hooga sisse jooksmine - KH (kumb iganes tabab). 

• Laskmine suunast, mis pole vastase vaateväljas - PT. 

• Ootamatu rünnak - PT. 

• Võitleja ründab vastast suure relvaga, aga hoiab seda ühes käes - vastase PS. 

• Võitlemine kehvas nähtavuses, näiteks paksu suitsu sees - PS. 

• Võitlemine pilkases pimeduses - PS topelteelis, millele lisandub õnneveeretus kui vastase asukoht pole teada. 

• Astangult või kallakult alla poole ründamine lähivõitluses - PT. 

• Oimetu vastase peksmine - KH eelis ja PT õnnestub automaatselt. 

• Relvastamata vastase ründamine relvaga - PT. 

Erakordsed tulemused 

Lahinguveeretusega maksimumi veeretamisel tehakse uus veeretus, mis eelmisele otsa liidetakse. Näiteks kui veeretada d6 

täringuga 6 ja 3, siis loetakse veeretuse tulemuseks 6+3, ehk 9 ja liidetakse sellele tavapärane boonus või trahv.  

Kui veeretada miinimum, siis tehakse samuti uus veeretus, aga tulemusest vastupidi lahutatakse täringu suurim tahk. Näiteks 

täringuga d8 veeretatud 1 ja 5 annavad tulemuseks -3 (-8+5), millele liidetakse tavapärane boonus või trahv. 

Veeretusi jätkatakse kuni täring ei veere maksimumi ega miinimumi peale. Näiteks võib d12 täringuga veeretada 12, 1, 12 ja 3, 

mis annab tulemuseks 15 (12-12+12+3), millele lisatakse lõpptulemuse saamiseks otsa veel tavapärane boonus või trahv. 

Häirimine 

Lähivõitluses saab kulutada oma tegevuse selleks, et ühte vastast häirida. Häirimine ei nõua ühtegi veeretust ega kutsu esile 

tasuta lööki. Häirimine tekitab vastasele samaks vooruks põhiveeretustele trahvi -1. Kui häirijaid on mitu, trahvid kuhjuvad. 
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Initsiatiiv mitme rünnaku korral 

Kui võitleja kasutab enda vooru jooksul ühe vastase vastu mitut rünnakut (nt kahe relvaga võideldes), siis initsiatiivi saab 

endale see, kelle pääsemise või pihtasaamise veeretus tuli kõikidest nendest veeretustest kõige suurem. 

Improviseeritud relvad 

Relvana saab kasutada üsna suvalisi esemeid, nagu roikad, toolid, ahjuroobid jne. Improviseerituks peetakse ka relva 

mitteotstarbelist kasutamist, nt vibuga torkamist või mõõgaga viskamist. Improviseeritud relva lähivõitluses kasutades pole 

võitleja relvastamata (mis tähendab mh, et tema rünnak ei kutsu esile tasuta lööki). Improviseeritud relva korral kasutatakse 

rünnakuveeretusteks d4 täringut. 

Kahe relvaga võitlus 

Kahe relvaga korraga ründamisel rünnakuboonus hakitakse, kuid selle eest saab ühe tegevusega teha mõlema relvaga 

rünnaku. 

Kaitsekomponendid 

Leidub kolme tüüpi kaitsekomponente - turvised, kilbid ja barjäärid. 

Turvised annavad elujõuveeretusele juurde lisaveeretuse, mille täring ja boonus tuleneb turvise tugevusest. Kui vähemalt 

kolm veeretust on edukad, ei suuda rünnak kaitsjat ega turvist tõsiselt haavata. Kui vähemalt kaks veeretust on edukad, saab 

turvis ühe purustuse. Kui edukas on üks veeretus, saab turvis ühe purustuse ja kaitsja ühe vigastuse. Kui edukas pole ükski 

veeretus, saab turvis ühe purustuse, kaitsja ühe vigastuse ja kaotab lisaks võitlusvõime.  

Turvistel on lisaks tugevusele soomuse väärtus. Selgitamaks, kui palju on purustused turvise tugevust langetanud, jagatakse 

purustused soomusega. Kui soomust pole turvisele eraldi märgitud, loetakse selle soomuseks 1. Näiteks turvis algse 

tugevusega 5 ja soomusega 2, mis on saanud 4 purustust, omab hetkel tugevust 3 [5-(4/2)]. Turvisele tekitatud purustused 

ise ei kao, aga neid saab parandada. Turvis kahjustub pöördumatult ega anna enam lisaveeretust kui selle tugevus langeb 

miinustesse.  

Kilbid toimivad samamoodi nagu turvised, välja arvatud järgnev. Kilbid annavad lisatäringu elujõu asemel pääsemisele. Kui 

õnnestuvad kõik, tabamust ei toimu, kui õnnestub üks, saab tabamuse ja ühe purustuse kilp, kui ükski ei õnnestu, saab tabamuse 

ainult kaitsja, aga erinevalt turvisest, kilp ise sel juhul purustust ei saa. Erinevalt turvisest lisandub kilbi tugevusele ka kaitsja 

refleks.  

Turvistel ja kilpidel on kohmakuse väärtus (aka turvise miinused), mis annab teatud oskuste veeretamisele trahvi. Lisaks 

kehtib turvise kohmakus trahvina pääsemise veeretustele ja kilbi kohmakus trahvina pihtasaamise veeretustele. Kohmakus 

kehtib kui turvis on seljas või kilp käes. Kohmakus kehtib ka juhul kui turvis või kilp on pöördumatult kahjustunud. 
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Barjäärid on eriti tugevad kaitsevahendid, mis teevad võimatuks kaitsjale viga tekitada, seni kuni barjäär alles püsib. Barjäär 

ei anna elujõule lisatäringut vaid veeretab elujõudu kaitsja asemel, kasutades sitkusena barjääri tugevust. Kui barjäär saab 

vigastada, siis märgitakse see purustusena. Iga purustus annab järgmistele veeretustele kuhjuvalt ühe trahvi. Barjäär 

puruneb, kui kahjustus võtab sellelt võitlusvõime. 

Kriitilised tabamused  

Kui kahjustuse tulemus ületab elujõu suurimat ebaõnnestunud tulemust rohkem kui 10 võrra ja põhjustab seejuures vigastuse 

(või purustuse), siis tekib tabamusest üks lisavigastus (ja/või purustus) iga kümne kohta, millega kahjustus elujõu suurimat 

ebaõnnestunud tulemust ületas. 

Laadimine 

Mõnedel relvadel on eraldi väärtus nimega laadimine. See näitab mitme rünnakutegevuse järel peab seda relva kasutades 

kulutama ühe vooru relva laadimisele. 

Maadlemine 

Vastast on võimalik proovida elusalt kinni võtta. Selleks tuleb ta kõigepealt pikali saada ja järgmisel voorul ära väänata. Nii 

pikali saamine kui ära väänamine on manööverdused. Kui ära väänamine ebaõnnestub, võib vastane enda voorul püsti tõusta, 

misjärel on vaja ta otsast peale pikali saada. Mitmekesi maadlemine ei anna rohkem eriboonuseid kui tavalises võitluses. 

Massi laskmine 

Kui ründaja tulejoonel on mitu isikut või ta laseb punti, kus on palju isikuid koos, siis esialgu veeretab ründaja pihtasaamist 

vastasele, keda ta rünnata soovis. Kui lask teda ei taba (pääsemine õnnestub), peavad järgmiseks veeretama sama 

rünnakutulemuse (mitte uue veeretuse) vastu pääsemist korraga kõik tulejoonel või pundis viibijad, sh liitlased. Juhul kui 

kõikide pääsemised tulevad laskja pihtasaamisest suuremad, ei saa keegi tabamust. Kui pääsemine tuleb pihtasaamisest 

väiksem mitmel, saab pihta väikseima pääsemise veeretanu. 

Rünnakule kehtinud eelised toimivad üldjuhul samamoodi ka mittesoovitud sihtmärkida vastu lähtuvalt loogikast, et vägeva 

rünnakutulemuse trumpamine veelgi vägevama kaitsetulemusega aitabki kaitsjal rünnakut enda kasuks suunata. Mõnes 

olukorras võivad eelised ja puudused siiski moonduda - näiteks kui kaaslane on vaenlasel otse ees, võib lasu vastase pihta 

lahendada puudusega rünnaku TV-le, mis lasu ebaõnnestumisel moondub aga TV eeliseks kaaslase vastu. 

Mitu täringut 

Kui lahinguveeretuse hõlmab mitut samasugust täringut erinevate boonustaga (nt klassikaline elujõu veeretus), siis liidetakse 

kõige suurem boonus kõige suuremale tulemusele, suuruselt järgmine boonus suuruselt järgmisele tulemusele jne. 
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Paranemine 

Vigastused iseeneslikult ei kao, aga adekvaatse meditsiinilise hoole tagamisel on võimalik haavu ravida. Üks päev haava 

hooldamist annab ühe paranemise. Seitse paranemist, ehk nädal aega haavahooldust, likvideerib ühe vigastuse. 

Raskelt vigastatud 

Kui tegelasel on rohkem vigastusi kui [sitkus + level], loetakse ta raskelt vigastatuks. Raskelt vigastatud tegelane peab 

surmaveeretust veeretama peale iga uue vigastuse lisandumist, isegi kui ta võitlusvõimet ei kaota. 

Relvade suurus 

Lähivõitlusrelvad jagunevad väikesteks (nagu nuga), keskmisteks (nagu puulõhkumiskirves) ja suurteks (nagu oda). Suuri relvi 

tuleb ründamiseks hoida kahes käes või veeretada pihtasaamist puudusega. Suur relv saab väikese vastu pihtasaamisele 

eelise, väike relv saab suure vastu reageerimisele eelise. Keskmise relvaga suure ega väikese vastu eelist ei saa ja ka suure 

või väikese relvaga ei saa keskmise vastu eelist. Olendite kehaomased relvad, nagu koera puremine või inimese rusikalöök 

loetakse enamasti suuruse mõttes väikeseks relvaks. 

Relvitult võitlemine 

Relvastatud isiku ründamine ilma ise relva kasutamata kutsub esile tasuta löögi. Kuna relvitult ei ole võimalik lööke millegagi 

tõrjuda, kaasneb relvastatud isiku vastu võideldes ka puudus pääsemise veeretustele. Koletiste kehaomaseid relvi, nagu 

küünised või hambad, peetakse relvadeks, ehk nendele relvitult võitlemise reeglid ei laiene. 

Tasuta löök 

Tasuta löök on lisarünnak, mis ei kuluta ära tegevust. Seda saab teha juhul kui lähivõitlusrelvaga võitleja löögiulatuses teeb 

vastane midagi muud peale lähivõitlusrünnaku või enda kaitsmise. Enamasti tähendab see liikumistegevust (näiteks ära 

jooksmine), kasutustegevust (näiteks kangi tõmbamine või joogi joomine) või laskerünnakut (nt kellegi tulistamine). Tasuta löök 

toimub ajalises mõttes kohe - näiteks surmav tasuta löök, mille kutsus esile laskerelva kasutamine lähivõitluses, surmab laskja 

enne kui ta jõuab lasta. Tasuta löök toimub lisaks deklareeritud tegevusele - näiteks lähivõitlusest jooksu pistes saab vastane 

rünnata põgenejat kõigepealt tasuta löögiga ja siis lisaks veel deklareeritud rünnakuga. Ühes voorus saab teha ühe tasuta 

löögi. 

Tormijooks 

Kui vastasele lähivõitluses ründamise eesmärgil otse peale joosta, on võimalik kombineerida liikumis- ja ründamistegevust. 

Liikumistegevus toimub sel juhul ajaliselt enne ja rünnak pärast kõikide teiste sama vooru tegevusi. Näiteks kui tormijooksja 

kellegi teise tegevusega neutraliseeritakse, ta rünnakut teha ei jõua.  Tormijooksu saab teha ainult sirgsuunaliselt. Tormijooks 

annab eelise kahjustusele, mida tormijooksja sellel voorul teeb, kuid ka sellele kahjustusele, mis tehakse tormijooksja 

vastu. 
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Viivitus 

Mõned tegevused on nii kiired, et ei kuluta võitleja jaoks tervet vooru ära, aga võtavad ometi läbi viimiseks mingi aja. Näiteks 

tekib selline olukord, kui tavapärase relvavahetuse asemel relv käest ära pillata ja haarata teine, mis on juba eelnevalt valmis 

seatud (näiteks enda ette lauale asetatud). Sellisel juhul toimub selle võitleja tegevus selles voorus viivitusega. See tähendab, 

et ta saab käesoleval voorul küll oma tegevuse teha ja peab selle deklareerima teistega samaaegselt, aga ajalises mõttes 

teostab  ta oma tegevuse pärast seda, kui kõikide teiste tegevuse on lahendatud. 

Võhm 

Võhma saab kasutada selleks, et tühistada äsja kannatatud tabamusest tekkinud vigastus(ed). Kõik muud tabamusega 

kaasnenud efektid peale vigastuse, ka näiteks kokku kukkumine, siiski toimuvad. Kui võhma kasutada, peab seda tegema kohe 

peale vigastuse kannatamist, enne järgmiste veeretuste või tegevuste juurde edasi minekut. Võhma kasutamist tuleb kirjelada 

kui suurt pingutust. 

Peategelastel on võhma enda leveli jagu. Võhm taastub maksimumini esimese täispuhkusega.  
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IV PEATÜKK: OSKUSED 

PLOKID 

Tegelasel on [vaist+1) x 20] plokki, mida ta saab jaotada oma oskuste vahel. Oskuste nimekiri on toodud allpool. Esimene plokk 

annab oskusele +1, järgmised kaks plokki +2, järgmised kolm plokki +3 jne. Seega näiteks oskusele +3 boonuse saamiseks tuleb 

sinna alla panna 1+2+3 ehk 6 plokki. Kui tegelase vaistu atribuut on negatiivne, peab ta jaotama trahve tekitavaid plokke. 

Ülevaatlik "hinnakiri" vajalikest plokkide hulgast plusside (ehk boonuste) saamiseks oskustele oleks seega selline: 

1-2 plokki = 1 pluss 

3-5 plokki = 2 plussi 

6-9 plokki = 3 plussi 

10-14 plokki = 4 plussi 

15-20 plokki = 5 plussi 

21-27 plokki = 6 plussi 

28-35 plokki = 7 plussi 

36-44 plokki = 8 plussi 

45-54 plokki = 9 plussi 

55-65 plokki = 10 plussi (jne) 

Püramiidskeem 

Kui võtta tegelase kõige suurema plokkide hulgaga oskus, peab suuruselt järgmisel oskus olema vähemalt pool sama palju 

plokke kui esimesel. Suuruselt kolmandal oskusel peab olema vähemalt neljandik sama palju plokke kui oli esimesel kohal jne. 

Jagamist jätkatakse kaheni jõudmiseni (ükskõik, mis komadega).  

Näiteks kui tegelase suurimal oskusel on 40 plokki, siis selle võimaldamiseks peab tal mõnel teisel oskusel olema vähemalt 20 

plokki, mõnel kolmandal oskusel vähemalt 10 plokki, mõnel neljandal oskusel vähemalt 5 plokki ja mõnel viiendal oskusel 

vähemalt 2 plokki. 

Püramiid tuleb „ehitada“ ainult ühe ja kõige suurema oskuse alla. Teised oskused ei pea skeemile vastama.  Püramiidi seatud 

miinimumpiire võib ületada. Näiteks eelmises näites on okei ka oskuste püramiid, kus kõrgeimal oskusel on 40 plokki, järgmisel 

30 (miinimum 20), järgmisel 25 (miinimum 10), järgmisel 24 (miinimum 5) ja järgmisel samuti 24 (miinimum 2). 
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OSKUSTE VEERETAMINE 

Oskuseid veeretatakse d20 täringuga, millele liidetakse veeretatava oskuse boonus. Raskused jäävad enamasti vahemikku 10 

kuni 20, harvem kuni 30. Sama tegevuse raskus erineb ka sõltuvalt sellest, kes seda teeb. Näiteks kui aadlikuvõsuke tahab 

kõrgseltskonnas autoriteetne näida, siis on raskus talle väiksem kui agulis kasvanud sõbra jaoks. Tänavajõugus oleks olukord 

aga vastupidine. Kui tundub, et ühe olukorra jaoks sobiks justkui mitu oskust, kasutatakse seda oskust, mis on antud olukorrale 

spetsiifilisem. 

Näited raskustest: 

10 = Lihtne. Redelist üles ronimine. (Ronimine) 

14 = Väljakutsuv. Kuuma tibi tantsupõrandal võrgutamine. (Sarm)  

18 = Ebatõenäoline. Heinamaal vedeleva ehtekese märkamine. (Tähelepanu) 

22 = Treenimatult võimatu. Auto maast lahti tõstmine. (Ramm) 

26 = Äss. Politsei andmebaasi sisse häkkimine. (Küberneetika) 

30 = Müütiline. Sellise enesekindlusega vanglasse sisse jalutamine, et küsimusi ei küsita. (Mulje) 

Kriitiline (eba)õnn 

Kriitiline (eba)õnn leiab aset, kui veeretatakse ilma boonuseid või trahve arvestamata 1 või 20. Mõlemal juhul tuleb järgi teha 

teine veeretus. Kui 1 veeretusele järgmine veeretus on koos boonuste või trahvidega ebaõnnestumine, toimub kriitiline 

ebaõnnestumine, kui teine veeretus iseenesest õnnestuks, siis kogutulemus on tavaline ebaõnnestumine. 20 veeretamisel on 

loogika vastupidi - kui teine veeretus koos boonuste või trahvidega õnnestub, on tulemus kriitiline õnnestumine, kui mitte, siis 

tavaline õnnestumine. Kriitline (eba)õnnestumine tähendab äärmuslikumaid tulemusi kui see, mida veeretus muidu oleks kaasa 

toonud. 

Abistamine 

Enamustes olukordades, mis nõuavad oskuse veeretamist, on võimalik enda kaaslasi aidata. Sel juhul tuleb enne veeretusi 

määrata isikuliselt, kes täpselt keda abistab. Nii palju kui abistaja veeretus vajalikku raskust ületab, on abistataval raskus 

väiksem. Kui abistaja veeretus aga raskusest väiksem tuleb, suureneb raskus abistatava jaoks samaväärselt. Mõnes olukorras, 

näiteks raskuste liigutamisel, võib abistamise ja teostamise raskused olla erinevad. Olukordade lahendamiseks, kus kõik 

tegijad panustavad võrdselt, võib vajalik olla kindla summa veeretamine kõigi tegijate poolt kokku. 

Rahulikult võtmine ja kindla peale minek 

Oskuste veeretamisel on võimalik tavalise veeretamise asemel võtta asja rahulikult. Sellisel juhul tehakse ühe veeretuse 

asemel kolm veeretust (eeliste või puuduste puhul kolm komplekti veeretusi). Kolme veeretuse lõpptulemused pannakse ritta 

ja kehtima jääb neist keskmine. 
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Veeretamise asemel võib ka kindla peale välja minna. See tähendab, et d20 veeretamisel asemel arvestatakse, nagu oleks 

täringuga veeretatud 10, kuid oskuse boonus hakitakse. 

Vastastikku veeretades peab rahulikult võtmise või kindla peale mineku otsustama teise eest varjatult, öeldes, et kaalud seda 

võimalust ja kirjutades lõpliku otsuse varjatult lehekesele, mille paljastad siis, kui teine pool on oma otsuse teinud. 

TAUSTAOSKUS 

Igal tegelasel on üks taustaoskus, mis tuleb tegelase loomisel ise välja mõelda ning mis peab olema seotud tegelase 

taustalooga. Taustaoskus võib näiteks olla laulmine, elektroonika või mustkunst. Mängujuht aitab välja mõelda, kuidas 

konkreetne taustaoskus võiks mängus toimida, nii et see poleks liiga võimas ega mõttetu. 

TAVAOSKUSED 

Tavaoskused on kõikidel tegelastel olemas ja igaüks saab proovida neid kasutada.  

* tärniga märgitud oskustele kehtivad kohmakuses trahvid. 

Aisting 

Aisting määrab tegelase võime ohule kiiresti reageerida. Seda veeretatakse näiteks juhul kui põrand lõksu astudes jalge alt 

kaob või kui on vaja varju söösta pommiplahvatuse lööklaine eest. Aistingu boonusele lisandub refleks. 

Hindamine  

Hindamine aitab tuvastada esemete eesmärki ja väärtust. Selle oskusega pole võimalik "hinnata" olukorda ega kasutada seda 

esemete kallimaks või odavamaks valetamiseks (viimast saab teha manipulatsiooni või kauplemise kaudu). 

Hüppamine* 

Hüppamine ei määra ainult kui kaugele ja kui täpselt tegelane hüpata suudab, vaid ka kui pehmelt ta maandub ja kas suudab 

näiteks kukkumise ajal mõnest servast kinni saada. 

Jooksmine * 

Määrab kui kiiresti ja kui kaua jaksab tegelane joosta. Kriitilise tähtsusega oskus lahingust põgenemiseks kui vastane peaks 

hakkama taga ajama või hoopis ise põgeneva vastase kätte saamiseks. 
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Küberneetika  

Igaüks oskab teha arvutites lihtsamaid asju nagu failide kopeerimine või sisseprogrammeeritud käskude kasutamine, aga seda 

oskust läheb vaja, kui proovitakse näiteks kätte saada mingit peidetud teavet või lülitada sisse-välja mingeid sama võrguga 

kaudselt seotud süsteeme. Küberneetika kaudu lahendatakse ka elektroonikaga seotud väljakutseid, näiteks mingite kaablite 

ümber seadistamist. 

Matkamine* 

Aitab tegelasel orienteeruda ja suunataju hoida. Määrab, kui osav on tegelane maastiku hindamises ja loodusest toidu leidmisel. 

Selle oskusest sõltub ka looduses liikumise kiirus, väsitavus ja näiteks jälgede jätmine. 

Meenutamine  

Kui mängijad ja tegelased on päriselt mingi infokilluga kokku puutunud, aga selle unustanud ja kirja panemata jätnud, siis 

meenutamisega on võimalik seda jälle mängjuhilt teada saada. Ühtlasi saab meenutamist veeretada saamaks teadmisi, mida 

tegelane eluloos tulenevalt aimata võiks (nt õppinud paladin seoses küsimusega mõne seaduse kohta). 

Meisterdamine* 

Kuigi meisterdada saab ka robustseid parandustöid masinatel, toimib see oskus peamiselt primitiivsema tööga seonduvalt, 

näiteks hea sõlme sidumiseks, veekindlalt koti kokku lappimiseks või roigastest redeli ehitamiseks. Ühtlasi veeretatakse 

meisterdamist näiteks kivikamakaga ukse kinni kiilutamisel või palgi stabiilseks sillaks sättimisel. 

Mulje 

Muljet kasutatakse olukordades, kus vastaspoole reaktsiooni ei saa määrata läbi vestluse (misjuhul leiaks aset 

manipulatsioon). Näiteks selgitatakse mulje abil kas autojuht keerab tegelase pilku kohates kõrvale, et alla ajamist vältida või 

kui veenvalt suudab tegelane sõnastada paberil edastatud kirja. Mulje boonusele lisandub võlu. 

Ramm* 

Asjade lõhkumine, tõstmine, tassimine, lohistamine jne. 

Ronimine* 

Ronimise oskusest sõltub näiteks ronimise kiirus, kui kaua tegelane rippuda jaksab või kui osavaid trikke suudab ta ronimise 

ajal teha. Näiteks suudab hea ronija seinalt rippudes ka ilma puuduseta tulistada ja muid tegevusi teha. 
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Sarm 

Sarmi veeretatakse juhul, kui on vaja selgitada mingi isiku või seltskonna üldine suhtumine tegelasse, ilma et tegelane taotleks 

mingit konkreetset eesmärki (misjuhul leiaks aset manipulatsioon). Näiteks veeretatakse sarmi, et selgitada kui sissevõetud 

on tegelase tantsupartner või kui tunnustavalt reageerib auditoorium tegelase etteastele. Sarmi boonusele lisandub võlu. 

Tahe* 

Tahe iseloomustab tegelase vaimujõudu. Seda veereatakse näiteks olukordade vastu, mis võivad nõrgestada tegelase moraali. 

Samuti sõltub tahtest tegelase võime juhtida ja seista vastu manavõimetele. Tahte boonusele lisandub võlu. 

Taktika  

See oskus näitab tegelase võimet mõjutada vastaseid lahinguväljal hõigete ja liikumisega. Taktikat (ehk ohutut muljet) 

veeretatakse siis kui vaenlasel pole väga vahet, keda rünnata, ehk kes väiksemaid tulemusi veeretab, seda rünnatakse 

lahingutes rohkem. Ühtlasi saab taktikat kasutada täistegevusena vaenlase tule enda peale tõmbamiseks, kui see eelnevalt 

deklareerida ja veeretada teistest suurem tulemus. Taktika boonusele lisandub võlu. 

Tasakaal* 

Tasakaalu veeretatakse näiteks kitsal serval kõndides või liikuva sõiduki katusel püsimiseks aga ka lööklainele vastu seismiseks 

või peadpööritavas olukorras suunataju säilitamiseks. 

Tähelepanu 

Tähelepanu hõlmab endas märkamist, kuulmist ja otsimist. Kui keegi hiilib või on võimalus pimedusest miskit märgata, siis see 

sõltub tähelepanust. Samuti määrab tähelepanu, kas ruumi või eset läbi otsides õnnestub peidetu edukalt leida.  

Ujumine* 

Ujumist veeretatakse mitte ainult ujumise kiiruse leidmiseks, vaid ka selleks et määrata kui kaua tegelane jaksab pinnal püsida, 

kui edukalt ta üleüldse kaaluta olekus liikuda suudab ja kui kaua jaksab hinge kinni hoida.  

Usutavus 

Ükskõik, kas tegelane valetab või räägib tõtt, sõltub usutavusest see, kas teda usutakse. Sama kehtib juhul kui tegelane oma 

kehakeele ja hoiakuga midagi näidata üritab (näiteks vigastust teeskleb). Usutavus ei määra teiste käitumist (selle jaoks on 

oskused mulje ja sarm või manipulatsioon), vaid ainult seda, kas mingit infokildu võetakse tõena või mitte. Usutavuse boonusele 

lisandub võlu. 
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Varjatus* 

Peitmine ja hiilimine ei ole eraldi oskused, vaid lähevad mõlemad varjatuse alla. Lisaks luuramisele või seltskonda 

sulandumisele sõltub varjatuse oskusest ka näiteks see, kui üritatakse midagi näpata või ära peita. 

Vastupanu* 

Vastupanu (ehk vastuseisu) veeretatakse, kui on vaja demonstreerida visadust, näiteks mürgi, pisargaasi või kurnatuse vastu. 

Vastupanu boonusele lisandub sitkus. 

Viitsimine* 

Mängulaua ääres lösutades on kerge mõned sekundid kestva lause abil deklareerida, kuidas tegelane maha unustatud vidina 

ära toomiseks tagasi mäetippu ronib või luku kallal tundide kaupa suvalisi kombinatsioone proovib. Sedalaadi olukordades võib 

mängujuht nõuda viitsimise veeretust, mille ebaõnnestumisel ei vaevu tegelane enda "sisehäälele" alluma ja mängijal tuleb 

leida olukorrale teine lahendus. 

AMETIOSKUS 

Ametioskuste hulgast saab tegelase loomisel valida ainult ühe. Teisi ametioskusi tegelane kasutada ei saa. Ametioskuse 

kasutamine ei eelda erivarustuse olemasolu. 

* tärniga märgitud oskustele kehtivad turvise kohmakusest tulenevad trahvid. 

Elustamine* 

Elustamisega saab proovida äsja langenud kaaslast jalule tagasi tuua. Seda saab kasutada kaaslase peal, kes on äsja 

ebaõnnestunud veeretuse, mis tõi kaasa võitlusvõime kaotamise või surma. Kaaslase elustamine annab talle võimaluse seda 

ebaõnnestunud veeretust korrata. Kordusveeretusele lisandub boonus suurusega ([elustamise veeretus - 14]/2). Kehv 

tulemus võib tuua trahvi.  

Jäljevõtt 

Saab eduka veeretuse korral keskkonda jäänud jälgede järgi teada sündmustest, mis antud paigas aset on leidnud. 

Kauplemine 

Peale iga ostu sooritamist võib veeretada kauplemist. Veeretamise korral jagatakse kulutatud raha tulemusega 

(kauplemise veeretus*0,1). See tähendab, et kehv tulemus võib tuua ka trahvi, millega võib kaasneda võlgu jäämine 
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(negatiivne kreeditseis). Kaubelda saab ainult täielikult enda käsutuses oleva rahaga, mida kauplejal peab olema vähemalt 

originaalhinna jagu. Kauplemise boonusele lisandub võlu. 

Lukud* 

Saab eduka veeretuse korral avada ükskõik millise lukustuse, nii elektroonilise, mehhaanilise kui manapõhise või kasvõi 

süsteemi salasõna. 

Lõksud* 

Annab võime lõkse desarmeerida, endale võtta ja uuesti üles seada. Kui oskust kasutatakse lõksu kahjutuks tegemiseks, 

veeretatakse seda lihtsalt lõksu raskuse vastu. Kui proovida lõks tervelt kokku pakkida ja endale võtta, tuleb sama veeretus 

teha puudusega. Ebaõnnestumine rohkem kui kuuega põhjustab lõksu aktiveerumise. 

Varastatud lõksu saab sarnastes tingimustes uuesti üles seada. Üles seadmine nõuab oskuse olemasolu, aga veeretusi tegema 

ei pea. Lõks toimib samade andmetega nagu algselt. 

Mana* 

Mana on seotud ilmaliku maagiaga. Selle oskusega saab tajuda ja mõjutada manaväega seonduvat – näiteks loitse, rituaale, 

maagilisi kohti või esemeid. Mana boonusele lisandub võlu. 

Motiiv 

Käitumise, välimuse, hääletooni jmt põhjal teise isiku meeleolust, mõtetest ja valetamisest aru saamine. Motiivi boonusele 

lisandub võlu. 

Palvetamine 

Palvetamine on seotud jumaliku maagiaga. Selle oskusega saab tajuda ja mõjutada jumalikku väge ning proovida jumalike 

jõududega suhelda. 

Piloteerimine 

Saab masinate juhtimisel juhitavust veeretades vaistu asemel kasutada piloteerimise oskust. 

Teadus 

Edukas teaduse veeretus annab vastuse mängija esitatud küsimusele. Teadus jaguneb erinevateks valdkondadeks, milleks on: 

ajalugu, arhitektuur, füsioloogia, geoloogia, kartograafia, kunst, loodus, metafüüsika, muistendid, süvateadus, tehnoloogia, 

traditsioonid, uudised. Oskuse omandamisel tuleb need järjekorda panna, kus esimesele valdkonnale kehtivad tavalised 
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boonused, järgmisele -1, ülejärgmisele -2 jne. Mängujuht otsustab küsimuse sisu ja sõnastuse põhjal, millise valdkonna alla see 

läheb.   
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V PEATÜKK: ÕHUVÕITLUS 

Sõiduki juhtimine tuleneb tegelase vaistu atribuudist ja kõikidele masina eest tehtud d20 veeretustele lisatakse juurde 

tegelase vaist.  Samadest reeglitest juhindutakse ka mittelendavate sõidukite sõdides, nagu näiteks tankid. 

KLASSID 

Laevad jaotatakse suuruse põhjal klassidesse, mida on kokku kuus - alates väikseimast goblin (mahutab üksikuid sõitjaid), 

hobgoblin (mahutab kümneid sõitjaid), ogre (mahutab sadu sõitjaid), minotaur (mahutab tuhandeid sõitjaid), lohe (mahutab 

kümneid tuhandeid sõitjaid) ja titaan (mahutab sadu tuhandeid sõitjaid).  

Iga suuruse vahe kohta jagatakse väiksema klassi laseva kahjustuse tulemus suuremat rünnates kahega (seega maksimaalselt 

kümnega ja kahjustus 0 on lubatud) ning suurema kahjustus korrutatakse kahega (tihedus  arvestatakse maha pärast jagamist 

või korrutamist).  

Juhitavuse veeretamisel korrutatakse täringute hulk samal määral väiksema klassi kasuks (eelised ja puudused lisatakse 

pärast korrutamist).  

Ühtlasi saab väiksem laev tegutseda iga suuruse vahe kohta ühe vooru võrra rohkem enne kui jälle suurema masina kord 

tuleb. Suurem masin saab aga rünnata korraga nii mitut väiksema klassi laeva, kui palju on [(klassivahed + 1) astmel 

(klassivahed)].  

Ühe klassi laevakomponendid ei ole kasutatavad teistel klassidel. 

KOMPONENDID 

Sõidukid koosnevad komponentidest. Nendest kaks on hädavajalikud, ehk ilma nendeta sõiduk ei toimi. Hädavajalikeks 

komponentideks on mootor ja kere. Mootorist sõltub, kui kiire ja äkiline on sõiduk. Kerest sõltub kui palju ja milliseid 

lisakomponente saab sõidukile paigutada, ühtlasi kui tugev on sõiduki soomus ja kui palju sõitjaid sellesse mahub.  

Tüüpilised lisakomponendid on pardaraal, aku, generaator, relvastus ja moodulid. Pardaraal ehk pardaal parandab sõiduki 

juhitavust ja nutirelvade toimimist. Aku annab sõidukile varuenergiat, mida juht saab vastavalt vajadusele ümber suunata. 

Generaator tekitab sõidukile kaitsvad energiakilbid. Relvastus annab sõidukile rünnakuvõime. Moodulid annavad sõidukile 

kõikvõimalikke muid lisavõimalusi. 
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ÕHUVÕITLUSE KORD 

Tegevuste järjekord 

Esimese asjana enne vooru algust jaotavad kõik osalejad kellel võimalik, laiali oma aku võimsuse. Iga võimsuse eest saab 

üldjuhul teha ühte järgnevast: taastada kilpe 2 võrra, tõsta kiirust 2 võrra, tõsta relvakahjustust 1 võrra, tõsta kilpide 

maksimumi 1 võrra või tõsta juhitavust 0,5 võrra. 

Seejärel veeretavad kõik d20 + kiirus. Soovi korral võib enne veeretust otsustada, et kiirus mitte ei liideta, vaid lahutatakse 

d20 veeretusest. Esimesena tegutseb see, kes veeretas kõige suurema kiiruse, siis järgmine jne. Tegevused mehhaniseeritud 

lahingus ei toimu korraga, vaid kiiruste järjekorras. 

Rünnakud 

Seejärel toimuvad rünnakud. Rünnakuks tuleb esmalt otsustada millist relva kasutatakse. Seejärel tuleb vaenlane sihikule 

saada. Sihikule saamiseks peab ründaja veeretama sihtmärgiga vastastikku d20 + juhitavus. Kui sihikule saamine õnnestub, 

siis rünnak tabab. Kui sihikule saamine ebaõnnestub, rünnak ei taba. 

Kui rünnak toimub, veeretab ründaja oma relva kahjustust, millest sõltuvad kilpidele ja kerele põhjustatud purustused. 

Kõigepealt tuleb hävitada kilbid ja alles siis saab kahjustada kere. Kilpide purunemisest üle jäänud kahjustus kandub kohe kerre 

edasi.  

Iga voor, mil masina kere purustusi saab, toimub sellega sõitjate vastu isiklik täisrünnak boonusega +0.  

Kaitseväärtused 

Tugevus näitab mitu kahjustust suudab kere või kilbid enne purunemist kannatada. Kui komponendil on purustusi sama palju 

või rohkem kui tugevust, lakkab see toimimast. Kere puhul tähendab see, et sõiduk kaotab juhitavuse. 

Tihedus näitab arvu, mis tuleb iga kord kannatatud kahjustusest lahutada, et leida, mitu purustust rünnak tegi. See omadus on 

pigem omane kerele. Kui tihedust pole märgitud, loetakse see nulliks.  

Taaste näitab arvu, mille võrra igal voorul, enda käigu alguses, komponent enda purustusi ära parandab. See omadus on pigem 

omane kilpidele. Kui taastet pole märgitud loetakse see nulliks. Nulli lastud kere või kilbid ei taastu. 

ERIOLUKORRAD 

Juhitavuse kaotamine 

Juhitavuse kaotanud sõidukil lakkavad töötamast kõik mittehädavajalikud komponendid. Juhitavust veeretatakse puudusega 

ning sõiduk ei saa enam maanduda ega põkkuda ega seiskamisjärgselt uuesti liikvele asuda. Iga voor alates juhitavuse 
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kaotamisest kannatab kere iseeneslikult ühe purustuse, mille vastu ei arvestata tihedust. Kui kere läheb miinustesse rohkema 

jagu kui on kere täistugevus, hävineb sõiduk ja selle pardal viibijad täielikult. 

Hädamaandumine 

Juhitavuse kaotanud õhulaevaga on võimalik sooritada hädamaandumine, mille käigus sõiduk täielikult hävib. Piloot peab 

veeretama puudusega juhitavust. Juhitavuse raskus sõltub sellest, kui rasketes oludes maandumine tehti. Avatud maastikule, 

näiteks põllule maandumine, on R22. Sõidukis olnud isiku(te) vastu tehakse hädamaandumisel täisrünnak(ud) [d6+(R-

veeretuse tulemus)].  

Ühtlasi võib hädamaandumise sooritada kiirmaandumiseks. Tavapärane maandumine koos süstikust väljumisega võtab 

maandumispinnani jõudmise järel aega kaks õhuvõitluse vooru, mis ajal on kõik rünnakud maanduva süstiku vastu eelisega.  

Kamikaatse 

Tavalisele rünnakule lisaks saab teisele masinale soovi korral ka otsa sõita. Juhul kui teine masin proovib löögist hoiduda, 

veeretatakse vastamisi juhitavust, kusjuures sihikule võetud ohver saab veeretusele eelise. Kui kokkupõrge siiski toimub, 

kannatavad mõlemad osapooled nii palju kahjustust nagu oli teisel alles kilpide ja kere tugevust kokku. 

Kriitiline tabamus 

Sõidukirelvadel on väärtus KTM. Kui ründamisel veeretatakse juhitavust ilma plussideta vähemalt selles väärtuses, nagu KTM 

näitab, siis tehakse uus lisaveeretus. Kui ka lisaveeretus tabab, toimub kriitiline tabamus, mille puhul veeretatakse kahjustust 

nii mitu korda, nagu KTM dikteerib. Näiteks KTM 18x3 näitab, et kui veeretada rünnates vähemalt 18 ja lisaveeretus tabab samuti, 

veeretatakse rünnaku eest kahjustust 3 korda. 

Olendid masinate vastu 

Olendid loetakse ühe klassi võrra väiksemaks kui goblini klass ning kasutatakse sellest lähtuvalt klasside reegleid.  

Masin veeretab olendite vastu pihtasaamist d20 + juhitavus ja kahjustust vastavalt tavaandmetele ja klassi korrutisele.  

Olendid veeretavad masinate vastu rünnakut (nii pihtasaamist kui kahjustust) tavalise rünnaku reeglitega, aga tulemustele 

arvestatakse klassikorrutis. Sõltuvalt olukorrast võib pihtasaamist lugeda automaatselt õnnestunuks. Pääsemise asemel 

veeretab masin d20+juhitavus. Elujõudu masinaga ei veeretata, tehtud kahjustus läheb vastavalt õhuvõitluse reeglitele 

kilpidesse või kerre.  

Põgenemine 

Mehhaniseeritud lahingust põgenemiseks tuleb esmalt deklareerida, et alustatakse põgenemist.  

Kui enne põgeneja järgmist vooru ei deklareeri keegi, et asub põgenejat jälitama (ehk teda ründama), siis põgeneja pääseb.  
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Kui keegi asub põgenejat jälitama (ründama), siis põgeneja(d) ja jälitaja(d) eralduvad ülejäänud lahingust. Põgeneja pääseb 

minema, kui tal õnnestub pääseda üle kolme ühiku kaugusele jälitajast. Jälitaja võib mõistagi jälitamist jätkata, aga ei saa 

põgenejat kätte, kui põgeneja just ise ei peatu. Põgeneja saab juurde ühe ühiku, kui veeretab jälitajast suurema kiiruse ja 

kaotab ühe ühiku, kui veeretab temast väiksema kiiruse. Kui ühikud on nullis, saab jälitaja sooritada rünnakuid. Ülejäänud 

lahinguga taasliitumiseks kulub sama kaua liikumist, kui kulus jälitamiseks. 

Sappa võtmine 

Kui üks konkreetne võitleja ründab ühte konkreetset sama klassi laeva kaks vooru järjest, ilma, et vastane teda vahepeal vastu 

ründaks, siis saab ta oma vastasele sappa. Sappa saanud võitleja teeb selle vaenlase vastu edaspidi sihikule saamise veeretusi 

eelisega ja vaenlane ei saa sõltumata kiiruse veeretusest teda üldse vastu rünnata kuni ta ei võida kaitsmisel juhitavust või 

ründaja ise oma sihtmärki ei vaheta. 
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VI PEATÜKK: MANIPULATSIOON 

Olulisi veenmisi, mis mõjutavad kogu seikluse edasist käiku, ei lahendata üheainsa oskusveeretuse, vaid manipulatsiooni 

reeglitega. Näiteks lähevad manipulatsiooni reeglid käiku, kui tegelased üritavad veenda linnavahte, et nood seadust rikkunud 

tegelasi ei karistaks või et ohtlikul teekonnal kohatud sõjasalk tegelaste eesmärgiga liituks. 

Manipulatsioon algab sellega, et pannakse mänguväliselt paika, millised on tagajärjed, kui manipulatsioon laheneb tegelaste 

kasuks ja millised siis, kui see laheneb tegelaste kahjuks. Näiteks linnavahtide olukorras võib kokku leppida, et kui tegelased 

võidavad, lastakse nad vabalt minema, aga kui kaotavad, annavad kompensatsiooniks ära oma relvad; või sõjasalga olukorras, 

et kui tegelased võidavad, liitub sõjasalk nende eesmärgiga, aga kui kaotavad, lähevad hoopis tegelased kõrvalseiklusena 

sõjasalga muresid lahendama. Tegemist on mänguvälise kokkuleppega, mida tegelased murda ei saa. 

MANIPULATSIOONI KORD 

Vastumeelsus 

Mõlemad osapooled alustavad tavaliselt vastumeelsuse skooriga 4. Number võib olla teine, kui üritatakse taotleda midagi eriti 

nõudlikku või on vastaspool hoopis eriliselt vastutulelik. Manipulatsiooni eesmärk on vähendada vastase vastumeelsust ja 

säilitada enda oma. Manipuleerimine lõppeb, kui manipulatsioonivooru lõpus on kellegi vastumeelsus null või väiksem ning ühe 

poole vastumeelsus on väiksem kui teise oma. 

Järjekord 

Mõlemad osapooled valivad salaja oma argumendi tüübi ja seejärel paljastavad need. Esimesena lausub argumendi sisu see, 

kelle argument on all tabelis väiksema rooma numbriga tähistatud. Kui numbrid on võrdsed, määratakse alustaja kivi-paber-

kääridega. 

Argumendi sisu 

Argument tuleb päriselt sõnastada ja esitada. See peab oma sisult olema võimalikult konkreetne ja lühike, ideaalis ühelauseline. 

Argumendi sisu peab ühtima valitud argumendi tüübiga. Teisena esitatud argument peab olema esitatud loogilise vastusena 

esimesele. Ühtlasi peavad mõlemate argumentide sisud viima vestlust selgelt lähemale eesmärgile, mida kumbki taotleb. Kui 

argument tabab oma sisuga erakordselt hästi naelapea pihta, veeretatakse selle tugevust eelisega. 

Argumendi tugevus 

Kui argumendid on välja lausutud, veeretatakse neile mõlemale tugevused. Argumendi tugevuse leidmiseks veeretab 

argumendi esitaja nii mitu d20 täringut, kui palju on hetkel enda poole vastumeelsus ja lisab igale veeretusele võimendatud 

võlu. Seejärel valib ta tulemustest suurima. Kui vastumeelsus on miinustes, veeretatab ta nii mitu täringut, kui suures 
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miinuses vastumeelsus on ja valib tulemustest väikseima. Eelised, puudused ja punktide kasutamine toimivad ainult ühe 

täringu, mitte täringutekombo kaupa. 

Kambavaim 

Isegi kui manipulatsiooni viib läbi ainult üks tegelane, mõjutab tema edukust kogu meeskonna kambavaim.  

See tähendab, et argumente käiakse välja ringi kaupa. Ring saab täis, kui argumendi on esitanud vähemalt ühe korra kõik 

kohaolevad mängijad ja kõikide meeskonnas olevate tegelaste manipulatsiooni boonust on ühe korra kasutatud. Ühegi tegelase 

manipulatsiooni boonust ei saa enne uuesti kasutada, kui ring pole täis saanud. 

Mängijad võivad omavahel arutleda, millist argumenti välja käia, isegi kui tegelased samal ajal selliselt plaani pidada ei saa. 

Uuel ringil võib järjekorda muuta.  

Erakordsed tulemused 

Kehtima jäänud täringu peal 20 veeretamine tähendab, et argumendi tugevus on automaatselt vastase argumendist suurem. 

Kehtima jäänud täringu peal 1 veeretamine tähendab, et argumendi tugevus on automaatselt vastase argumendist nõrgem. 

Lisaveeretusi ei tehta. 

Tagajärg 

Pärast argumentide välja käimist ja tugevuste selgitamist lahendatakse argumentide toimed. Kaotaja peab mängusiseselt välja 

mängima, miks ja kuidas ta vastase seisukohaga nõustub. 

ARGUMENTIDE TÜÜBID 

Analüüs 

Analüüs on objektiivne ratsionaalne põhjus, miks vastaspool peaks tehtud ettepanekuga nõustuma. Näiteks: „Meile mõlemale 

on kasulik praegu oma väed ühise vaenlase vastu koondada.“ 

Eksitamine 

Eksitamisega proovitakse tekitada vastasele tõele mittevastavat kujutlust olukorrast, mis soosib argumendi esitajaga 

nõustumist. Näiteks: „Rahvas on selles osas meie poolt.“ 
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Hämamine 

Hämamine on hägune sisutühi argument, mille peamine eesmärk on vastast segadusse ajada ja teemast kõrvale kalduda. 

Näiteks: „Ma saan aru küll, aga juba minu vanaema hoiatas mind selliste asjade eest ja pealegi on mu kõht tühi.“ 

Meelitamine 

Meelitamisega kiidetakse vastast viisil, mis annab talle põhjust oma seisukoht ümber mõelda. „Ma olen kindel, et nii tark 

valitseja nagu sina, mõistab, et kui meiega ühined, mäletab ajalugu sind kangelasena.“  

Naeruvääristamine 

Naeruvääristamine mõnitab vastase isikut, argumenti või vastumeelsust ettepanekuga nõustumisel. Näiteks: „Kurb näha, et 

oled meiega liitumiseks liiga arg.“ 

Ähvardamine 

Ähvardamine võib olla otsene ähvardus, aga selle alla läheb ka ümber nurga halbadele tagajärgedele tähelepanu juhtimine. 

Näiteks: „Kui sa meiega praegu ei liitu, tõuseb su oma rahvas varem või hiljem sinu vastu üles.“ 
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MANIPULATSIOONITABEL 

 [An]alüüs I [Ek]sitamine I [Hä]mamine II [Me]elitamine II [Na]eruvääristamine III [Äh]vardamine I 

[An] 
I 

Nõrgem -1V. 
Nõrgem -1V.  

Eksitaja +5 järgmine 
tugevus. 

Tagajärgi pole. 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 
suuremad, vastasel -2V.  
Kui ei, meelitajal -1V, aga 

+5 järgmine tugevus. 

Naeruvääristaja -1V. 
Kui ähvardus 

tugevam, vastasel -1V. 
Kui ei, ähvardajal -2V. 

[Ek] 
I 

Nõrgem -1V.  
Eksitaja +5 järgmine 

tugevus. 

Nõrgem -1V.  
Mõlemad +5 järgmine 

tugevus. 
Tagajärgi pole. 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 
suuremad, vastasel -2V.  
Kui ei, meelitajal -1V, aga 

+5 järgmine tugevus. 

Eksitaja -1V. 
Kui ähvardus 

tugevam, vastasel -1V. 
Kui ei, ähvardajal -2V. 

[Hä] 

II 
Tagajärgi pole. Tagajärgi pole. Tagajärgi pole. Tagajärgi pole. Hämaja -1V. Tagajärgi pole. 

[Me] 

II 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 
suuremad, vastasel  

-2V.  
Kui ei, meelitajal -1V, 

aga +5 järgmine 
tugevus. 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 
suuremad, vastasel  

-2V.  
Kui ei, meelitajal -1V, 

aga +5 järgmine 
tugevus. 

Tagajärgi pole. Mõlemad -1V. Meelitaja -1V. 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 
suuremad, vastasel  

-2V.  
Kui ei, ikkagi vastasel 

-1V. 

[Na] 

III 
Naeruvääristaja -1V. Eksitaja -1V. Hämaja -1V. Meelitaja -1V. Nõrgem -1V. 

Kui ähvardus 
tugevam, vastasel  

-2V. 
Kui ähvardus nõrgem, 

ikkagi vastasel -1V. 

[Äh] 

I 

Kui ähvardus tugevam, 

vastasel -1V. Kui ei, 
ähvardajal -2V. 

Kui ähvardus tugevam, 

vastasel -1V. Kui ei, 
ähvardajal -2V. 

Tagajärgi pole. 

Meelitaja veeretab 2 
tugevust.  

Kui mõlemad on 

suuremad, vastasel  
-2V.  

Kui ei, ikkagi vastasel -
1V. 

Kui ähvardus tugevam, 
vastasel  

-2V. 
Kui ähvardus nõrgem, ikkagi 

vastasel -1V. 

Nõrgem -2V. 
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VII PEATÜKK: VÄEJUHATUS 

RIIGISTRUKTUUR 

Aurelia Vabariik on erinevate rahvaste liit, millel on mitu erinevat valitsust, ehk fraktsiooni. Fraktsioonid on ideoloogiliselt, 

seadusandlikult, majanduslikult ning sõjaliselt autonoomsed. Iga fraktsioon andmeid ja armeesid arvestatakse eraldi. 

Igat fraktsiooni juhib peaminister, kes valitakse vastavalt selle fraktsioon seadustele. Aurelia Vabariiki tervikuna esindavad 

kaks võrdse võimuga presidenti, kellest üks valitakse põlisrahva seast ja teine uusasukate seast. Presidendid valitakse kord 

aastas südasuvel toimuvatel ja nädal aega kestvatel Valimislaadal, kus presidendikandidaadid omavahel erinevatel aladel 

mõõtu võtavad. 

Tähtsamad sündmused, näiteks kõiki hõlmavad kaubanduslepped, riigistruktuuri muudatused, sõtta astumine jmt otsustakase 

Nõukogus, mille moodustavad kõik Aurelia Vabariigi peaministrid ja presidendid. Olulised punktid pannakse hääletusele. Kõikidel 

Nõukogu liikmetel on üks võrdne hääl. 

Igale peaministrile allub üks, peaministri poolt valitud väejuhataja. Sõjaolukorra välja kuulutamisel saab väejuhataja 

peaministri asemel kuni sõja lõpuni selle fraktsioon kõrgeimaks juhiks. Aurelia Vabariigi iseseisvussõja ajal valitakse väejuhid 

Sierrade meeskondadest, sest kellelgi teisel pole sama palju teadmisi ja kogemusi sõjandusest. Kui mõni tegelane hukub, siis 

määrab peaminister tema asemele uue väejuhataja, kes ongi mängija uus tegelane. Väejuhataja füüsilisel eemalviibimisel, nagu 

Sierrade puhul tavaline, täidab väejuhataja rolli siiski minister, kuid lähtub seejuures väejuhataja saadetud suunistest ja 

põhimõetest. 

Kui Aurelia Vabariiki peaks sündima mõni uus fraktsioon uue ideoloogiaga, siis alustab see nö tühjalt lehelt, ilma arendusteta 

ja ainult sellega, mille saab võrdse osalisena Vabariigi algtoodandust ja algtööjõust. Kui mõni fraktsioon peaks lakkama 

eksisteerimast, siis selle investeeringud, üksused ja arendused jagatakse ühekaupa teiste fraktsioonide vahel laiali, alustades 

kõrgeima populatsiooniga fraktsioonst. 

Fraktsioonide vahel on võimalik üksteisele laenata või müüa investeeringuid, rajatisi ja (sõja)üksusi, kuid nende ülekandmine 

võtab aega ühe tsükli ning peab parandama fraktsiooni positsiooni võrreldes teiste fraktsioonidega, vastasel juhul on oodata 

rahutusi või isegi ülestõusu. Pea meeles, et iga fraktsioon on eraldi rahvas, kes ei ole üldjuhul valmis tegema ohverdusi enda 

arvelt vabariigi hüvanguks. Üle kantavad üksused ei saa sama tsükli jooksul muid tegevusi teha ja üle kantavad rajatised sellel 

tsüklil ei toimi. Tööjõudu omavahel vahetada ei saa. 

TSÜKLID 

Fraktsioonides toimuvad tegevused tsüklite kaupa. Üks tsükkel vastab ühele kalendrikuule, ehk 28 päevale. Ühe tsükli jooksul 

liigutatakse üksuseid, viiakse täide arendusi ja peetakse lahinguid. Iga tsükkel jaguneb viieks faasiks. 
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Käsufaas 

Esimene faas on käsufaas, mis kestab kuu 1. päeva. Selles faasis tuleb langetada kõik arenduste ja üksustega seotud otsused, 

sh millisesse regiooni iga arendus tellitakse. Uusi käske ei saa anda enne järgmist käsufaasi, mis tähendab muuhulgas, et 

üksused, mis saavad käske hakata täitma mis iganes põhjusel alles mõne sama tsükli hilisema faasi ajal ei võta käske vastu 

enne järgmise tsükli käsufaasi. Lahingukolletes jätkuvad käsufaasis sõjavoorud. 

Ettevalmistusfaas 

 Teine faas on ettevalmistusfaas, mis kestab kuu 2. päevast 9. päevani. Selles faasis projekteeritakse, koondutakse, 

kaardistatakse, luuratakse jne. Teiste fraktsioonide käsud saavad avalikuks. Ettevalmistusfaasi ajal saab käske tühistada, aga 

mitte muuta. Tühistatud arenduste eest saab investeeringud tagasi. Konflikti korral (kui üks tühistab ainult siis kui teine ja 

vastupidi), tehakse tühistamisotsus sedelile kirjutades ja korraga paljastades. Lahingukolletes jätkuvad ettevalmistusfaasis 

sõjavoorud. 

Liikumisfaas 

Kolmas faas on liikumisfaas, mis kestab kuu 10. päevast 19. päevani. Selles faasis kääritakse käised üles ja asutakse tööle - 

üksused asuvad liikvele, arendusi pannakse kokku jne. Liikumisfaasi ajal ei saa enam käske tühistada. Lahingukolletes jätkuvad 

käsufaasis sõjavoorud. 

Sõjafaas 

Neljas faas on sõjafaas, mis kestab kuu 20. päevast 27. päevani. Toimub varustamine, viimistlemine, sisse seadmine. 

Puhkenud lahingutes algavad sõjavoorud. Lahingukolletes jätkuvad sõjavoorud. 

Lõppfaas 

Viies faas on lõppfaas, mis kestab kuu 28. päeva. Esitatakse raporteid, luuakse valmisolek uuteks käskudeks. Arvutatakse 

toodangust tulenevad investeeringud. Käsufaasis tellitud arendused tekivad kaardile. Lahingukolletes jätkuvad käsufaasis 

sõjavoorud. 

ARENDUSED 

Arendused jagunevad üksusteks ja rajatisteks. Vaikimisi saab arendust toota mitmekordselt, kasvõi korraga. Arendusi võib 

ühes tsüklis tellida piiramatult, ka ühte ja samasse regiooni. Arenguid ostetakse investeeringute eest. 

Arendusi tellides tuleb otsustada, millisesse regiooni antud arendus toodetakse. Arendusi saab tellida ja asetada ainult ja 

kõikidesse enda fraktsioonile kuuluvatesse regioonidesse (st kuhu iganes Aurelia Vabariigi territooriumil).  
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Kui ehitatakse arendust, mille eelduseks on teised arendused, peavad kõik eelduslikud arendused kuuluma samale fraktsioonile 

ning paiknema samas regioonis. Juhul kui eelduseks on üksus, peab eelduseks olev üksus lisaks samas regioonis viibimisele 

kulutama oma käesoleva tsükli tegevuse uu(t)e üksus(t)e tootmisel abiks olemisele. Rajatised hakkavad toimima alates 

järgmisest tsüklist, ehk ühes tsüklis ostetud rajatis ei võimalda regiooni toota samas tsüklis tellitud üksusi.  

Rajatised (aga mitte üksused), mille eelduseks on teised rajatised, lakkavad toimimast, kui eelduslikud rajatised parasjagu ei 

toimi või hävivad. Kui erinevad fraktsioonid ehitavad samasse regiooni samal tsüklil arendusi, mis mingil põhjusel teineteist 

välistavad, on eelisõigus suurema populatsiooniga fraktsioonil. 

Loodud arendusi on võimalik soovi korral hüljata. Hüljatud arendused hävivad. Arenduse (sh üksuse) hülgamine on ühe tsükli 

tegevus ning ning põhjustab iga hüljatud arenduse kohta -1 rahulolu. 

POPULATSIOON 

Iga fraktsioon populatsiooni arvestatakse eraldi. Arendused, mis populatsiooni mõjutavad, nii negatiivsed kui positiivsed, 

kehtivad ainult ühe fraktsioon populatsioonile. Populatsioon jaguneb tööjõuks ja personaliks. Fraktsioon populatsioon leitakse 

valemiga [2 x (tööjõud + personal)]. 

Personal 

Personal tuleneb arendustest. Personal arvestatakse juurde kohe kui arendus on tellitud (mitte siis kui arendus on juba 

valminud).  

Personal ei tohi ületada tööjõudu. Tellida ei saa arendusi, mis tekitavad personali rohkem kui tellimise hetkel olemasolev 

tööjõud võimaldab. Isegi kui tsükli jooksul on ette teada, et tööjõud tsükli lõpuks kasvab, näiteks vallutuste või teiste arenduste 

abil, tohib tellimisel ikkagi arvesse võtta ainult seda tööjõudu, mis eksisteerib tellimise hetkel.  

Tööjõu vähenemisel alla personali hulga tuleb viivitamatult hüljata vastav hulk personali tekitavaid arendusi. Eelisjärjekorras 

tuleb tühistada käesoleval tsüklil tellitud personali tekitavad arendused. Kui sellest ei piisa, tuleb hüljata olemasolevaid 

personali tekitavaid arendusi.  

Tööjõud 

Tööjõud tuleneb regioonide algtööjõust ja arendustest. Iga fraktsiooni tööjõud korrutatakse pärast kõigi teiste tegurite 

arvestamist läbi valemiga [1+(0,1*võlu)]; negatiivse võlu korral valemis miinusmärki ei arvestata ning arenduse antud 

tööjõukasv jagatakse sama arvuga. Tööjõud ümardatakse väiksema täisarvuni. Kui fraktsioonijuhi võlu muutub, siis muutub 

vastavalt ka tööjõud. 
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Auaste 

Sõjaväelase auaste sõltub sellest, mitu sõdurit tema alluvusse on parasjagu antud. Kui tegemist on väejuhatajaga, loetakse 

tema alluvusse kogu fraktsiooni populatsioon. 1 kuni 9 alluvat annab auastme kapral, 10 kuni 99 = seersant, 100 kuni 999 = 

veebel, 1000 kuni  9 999 = lipnik, 10 000 kuni 99 999 = leitnant, 100 000 kuni 99 999 999 = kolonel, 1 000 000 ja rohkem = 

kindral. 

Kui sõjaväelane läheb erru, siis kaotab ta küll käsuõiguse, kuid talle jääb autiitel, milleks on tema elu kõrgeim auaste, mille ette 

lisatakse liide "eru-". 

Sõjaväelased saavad alluvala avaldada eeskujulike tegude eest kiitust. Kui tegemist on tegelasega, peab kiituse avaldamiseks 

kulutama 1 punkti. Kiituse saamine annab ühe punkti juurde. Kolm kiitust annavad tegelasele edutuse ning tema auastme ette 

lisatakse liide "vanem-". "Vanem-" liitega auaste on samaväärsest auastmest kõrgem (näiteks vanemseersant on kõrgema 

auastmega kui seersant). „Vanem-„ liide tuleb iga auastme kohta eraldi välja teenida, ehk see ei kandu auastme muutusega 

üle, aga säilib, kui varasem auaste taastub. 

Käsuõigus 

Aurelia Vabariigi sõjaväelased peavad alluma kõrgema auastmega sõjaväelaste käskudele. Vastavalt Aurelia Vabariigi 

põhiseadusele loetakse kõrgemaks ainult sama fraktsiooni sõjaväelaste auastmeid. Rahuajal loetakse kõige kõrgemaks 

auastmeks sama fraktsiooni peaministrit. Sõjaajal loetakse kõige kõrgemaks auastmeks Aurelia Vabariigi presidente. 

Sierradele kehtib eriseadus, mille järgi määratakse missioonile minekul missioonijuht, kelleks on missioonile minnes kõige 

kõrgemat auastet omav tegelane (sõltumata sellest, kas mängija ise kohal on). Kui auastmed on mitmel tegelasel võrdsed, siis 

hääletatakse nende seast  missioonijuht missioonile minejate poolt (loevad ainult osalevate mängijate hääled). Missioonijuhil  

on käsuõigus teiste missioonil osalejate üle kuni missiooni lõpuni, isegi kui vahepeal auastmed muutuvad ja isegi kui 

missiooniliikmed on väejuhatajad. Missioonijuht ise allub ainult Aurelia Vabariigi presidentidele. 

Kui tegelane ei allu kõrgemalt auastmelt tulnud käsule, saab ta noomituse, mis toob automaatselt kaasa -1 punkti noomituse 

saanud tegelase mängijale. Kui mängijal pole punkti, millega tegelase noomitust "kinni maksta", saab ta käskkirja. Käskkirja 

saab tühistada alates järgmisest missioonist missioonijuht või endast kõrgema auastmega sõjaväelane. Kui käskkirjaga 

tegelane saab uue noomituse, mida mängijal kinni maksta ei õnnestu, heidetakse see tegelane Aurelia Vabariigi Relvajõududest 

välja ja mängija peab tegema uue tegelase. 

Mittetegelastest sõjaväelastele kehtib sarnane põhimõte, kus esimese mittetäitmise eest saab noomituse, teise eest käskkirja 

ning kolmanda eest vallandamise. Noomitust ja käskkirja saab sel juhul tühistada endast kõrgema auastmega sõjaväelane. 

Sõjaväelastel on võimalik vannutada ennast ühe konkreetse endast kõrgema auastmega  sõjaväelase teenistusse. Kui valitud 

isik on sellega nõus, ei pea vannutatud tegelane täitma teiste endast kõrgemate auastmetega isikute käske, vaid ainult tema 

omasid, kelle teenistusse ta on end vannutanud ning ühtlasi missioonijuhi käske missiooni puutuvates otsustes. Vannutamine 

kaotab kehtivuse ainult juhul, kui tegelane saab ise kõrgemale auastmele isikust, kelle teenistusse ta end vannutas või kui tema 

vande vastu võtnud isik ta selle alt vabastab. 
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REGIOONID 

Aurelia territoorium on jaotatud regioonideks.  

Regionaalne tööjõud ja toodang 

Igal regioonil on algööjõud ja algtoodang. Aurelia Vabariigi regioonide kokkuliidetud algtoodang jagatakse fraktsioonide vahel 

võrdselt laiali ning seejärel liidetakse iga fraktsioon toodangule juurde arendustest tulenev lisatoodang. Uue regiooni 

vallutamisel läheb see Aurelia Vabariigi ühiskuuluvusse. 

Arendused, mis regiooni tööjõudu mõjutavad, annavad juurde fikseeritud hulga tööjõudu.  Tööjõud ümardatakse väiksema 

täisarvuni. Arendused, mis regiooni toodangut mõjutavad, annavad lisatoodangut protsentuaalse sõltuvusega regiooni 

algtoodangust. Toodang annab juurde investeeringuid ja seda arvestatakse tsükli kohta, näiteks toodang 3 tähendab, et iga 

tsükliga toodab regioon 3 investeeringut. Toodang ümardatakse teise komakohani. 

Kui arenduse juures pole teisiti kirjas, siis kuigi regioonid on ühised, kehtivad iga fraktsioon arendused ainult sellele 

fraktsioonile - näiteks toodangut tõstev arendus ei muuda regiooni (jagamisele minevat) algtoodangut, vaid annab 

lisatoodangut ainult arenduse ehitanud fraktsioonile ja näiteks ühe fraktsioon kaitserajatised samas regioonis ei mõjuta teiste 

fraktsioonide üksusi. Samas erinevate fraktsioonide üksused saavad lahingutes koostööd teha - näiteks ühe fraktsioon 

mereristleja võib anda toetavat tuld teise fraktsioon merejalaväelastele ja ühe fraktsioon transport saab peale võtta liitlaste 

üksusi. 

Liikumine 

Üksused liiguvad kaardil neile spetsiifilise kiirusega. Kiirus näitab, mitu regioonipiiri saab üksus ühes tsüklis ületada. Kaardile 

suurelt märgitud regioonid on maastiku, ilmastiku jt põhjustel kergemini läbitavad kui väiksema pindalaga regioonid.  

Üksikisikud, nagu peategelased, liiguvad sõidukite olemasolul (nt süstikud või autod) kaardil kiirusega üks regioon päevas. 

Täiesti ilma sõidukiteta üksikisikud liiguvad kiirusega üks regioon kümne päevaga (sama kiiresti nagu jalgsi üksused 

liikumisfaasis). Muude sõiduvahendite kasutamisel leitakse üksikisikute kiirus neid kahte lähtepunkti arvesse võttes. 

Kiiremini liikumiseks saavad üksikisikud (mitte üksused) sõltumata liikumisvahendist "teha tempot" (so lühemad puhketunnid, 

suuremal kiirusel liikumine jne), mis juhul kannatavad nad iga regiooni kohta, kus seda tehakse, ühe ajutise vigastuse, mis 

taastub ühekaupa iga täispuhkusega. Tempo tegemisel veeretatakse matkamist R18, mille õnnestumisel liiguti 50% kiiremini, 

ebaõnnestumisel 25% kiiremini. 

Kui üksused liiguvad sisse regiooni, mis ei kuulu enda fraktsioonile ja kus asuvad sees vastase üksused või lahinguvõimelised 

rajatised (nt tsiviilkaitse), siis sinna liikumine lõpetab automaatselt nende liikumise, isegi kui nad kiiruse mõttes kaugemale 

jõuaksid. Lahingufaasis algab sellises regioonis lahing. Regioonidest saab läbi liikuda (ehk samal tsüklil sisse ja välja liikuda) 

ainult juhul kui regioonis ei ole ühtegi vaenulikku lahinguvõimelist arendust või kui regiooni omanik on selleks loa andnud. Isegi 

kui regioon kuulub enda fraktsioonile, aga selles paiknevad parasjagu vastaste üksused, lõpetab sinna sisenemine liikumise. 

Samuti peatub liikumine ja algab lahing regioonides, kuhu vastane samal tsüklil parasjagu sisse liigub, isegi kui see regioon 

kuulub enda fraktsioonile. Ka lahingukoldesse sisenemine peatab liikumise. Regioonist välja liikumist vastaste rünnak ei takista. 

Samuti saab takistuseta läbi liikuda regioonist, kust vastane samal tsüklil täielikult välja liigub. Vastastikku kokku põrkavad 
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ründajad ei takista läbiliikumist kummastki regioonist (rünnakuga saavad muude takistuste puudumisel liituda ka kaugemalt 

tulijad). Liitlaste regioone saab üksuste liikumise mõttes käsitleda enda regioonidena. 

Mereregioonid 

Mereregioonides saavad liikuda ainult üksused, mis on merevõimelised või lennuvõimelised. Merega piirnevat maismaaregiooni 

nimetatakse rannaregiooniks. Mereregioonid ei anna tööjõudu ega toodangut. Mereregioonidele saab ehitada ainult 

spetsiaalselt mereregioonidele ehitamiseks märgitud rajatisi.  

Mereregioonid on vaikimisi neutraalsed, ehk need ei kuulu ühelegi fraktsioonile, välja arvatud need mereregioonid, kuhu mõni 

fraktsioon on ehitanud rajatisi. Mereregioonid ei kuulu korraga kogu Aurelia Vabariigile, vaid ainult nendele fraktsioonidele, 

mis on konkreetsesse mereregiooni rajatise ehitanud. Mereregioonile ehitamiseks peab regioon kuuluma enda fraktsioonile 

või peab selles asuma enda üksus.  

Taevatasand 

Kõik regioonid jagunevad kaheks tasandiks - maapind ja taevas. Vaikimisi paiknevad kõik üksused ja rajatised maapinnatasandil.  

Taevatasand on maapinnatasandiga komplektis ning kuulub sellele, kes valitseb maapinnatasandit.  Taevatasandile ei saa 

rajada arendusi.  

Ainult lennuvõimelised üksused saavad taevatasandile liikuda ja taevatasandil tegutseda. Tavalised lennuvõimetud üksused ei 

saa seega taevatasandil viibivaid üksuseid rünnata. Lennuvõimelised üksused võivad taevatasandil viibides ignoreerida tavalisi 

vaenulikke üksuseid maapinnatasandil ja liikuda taevatasandeid pidi läbi regioonidest, mis kuuluvad vastasele või mille 

maapinnatasandil asuvad vastaste üksused. Lennuüksused võivad selliste regioonide kohal kasvõi seisma jääda. Vaenulikud 

üksused regiooni taevatasandil ei sega regiooni maapinnatasandil toimetamist. Lennuvõimelised üksused saavad rünnata 

maapinnatasandit ainult juhul kui laskuvad maapinnatasandile. 

Elukõlbmatud regioonid 

Mõned regioonid on nii karmi keskkonnaga, et on elukõlbmatud. Sellised regioonid tunneb ära selle järgi, et nende algtoodang 

ja algtööjõud on mõlemad null. Sellisesse regiooni ei saa teha arendusi, kuid soovi korral saab regiooni siiski vallutada. Kui 

üksused sellisesse regiooni sisse liiguvad, siis sooritab regioon iga üksuse kohta ühe rünnaku mastaabiga 1 ja tugevusega 

maapinnatasandil 4 ning taevatasandil 2. Kuigi rünnakute hulk sõltub üksuste hulgast, saab väejuhatus siiski, nagu ka 

lahingus, kaotused ise valida. Samasuguse rünnaku sooritab regioon kõigi selles viibivate üksuste vastu iga sõjafaasi viimasel 

päeval. 

LAHINGUD 

Lahinguid ei lahendata enamasti lahingute kaupa, vaid päevade kaupa. Lahingupäevi jätkatakse kuni üks pool taganeb või 

hävineb.  
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Ründaja ja kaitsja 

Regioonide ja üksuste kuuluvused märgitakse kaardil värvidega. Lahingus eristatakse ründajat ja kaitsjat. Üksused, mis on 

sama värvi nagu regioon, milles nad asuvad, on kaitsjad. Üksused, mis on teist värvi, kui regioon, milles nad asuvad, on 

ründajad. Kaitsmine näitab sõna otseses mõttes kaitsepositsioonil olemise kõrval ka seda, et regioonis on fraktsiooni jaoks 

toimiv taristu ja luurevõrgustik, mis ühtpidi üksusi toetavad, kuid samal ajal vajavad ka nende kaitset. 

Kui mõlemad üksused liikusid vastastikku teineteise regiooni, põrkavad nad piiri peal kokku ja mõlemat loetakse ründajaks. Kui 

rünnak toimus mitmest piirnevast regioonist, põrkavad kokku ainult need üksused, kes vastastikkustesse regioonidesse liikuda 

üritasid. Kui rünnatavas regioonis jäi osa üksuseid kaitsesse ja teine osa läks rünnakusse, siis toimub samaaegne, kuid 

eraldatud lahing kokku põrganud üksuste vahel. Kokkupõrke võitjad jätkavad seejärel ilma vahepausita uut lahingut kaitsjate 

vastu või kui kaitsjaid pole, hõivavad rünnatud regiooni.  

Kui üksused liiguvad juurde enda fraktsioonile kuuluvasse regiooni, mida vastane samal ajal ründab, loetakse appi saabujad 

kaitsjateks (nad ju asuvad enda värvi regioonis). Kui mingil põhjusel vaenulik üksus mitte ei liigu, vaid tekib regiooni, siis on 

kaitsjad need, kelle värvi on regioon üksuse tekkimise hetkel. Kui vaenulikud üksused sõdivad regioonis, mis pole nende 

kummagi värvi, loetakse mõlemad ründajaks. Kui kõik üksused lahingus hävivad, loetakse võitjaks kaitsja või kui kaitsjat pole, 

loetakse mõlemad kaotajaks. 

Lahinguveeretused 

Ühes sõjavoorus veeretavad mõlemad pooled iga üksuse eest d8 täringut. Ründajad vaatavad üksuste rünnaku tugevust, 

kaitsjad üksuste kaitse tugevust. Kui tugevus on 1, siis hävitab üksus ühe vastase üksuse juhul, kui täringuga veeretatakse 

maksimum, ehk kaheksa. Kui tugevus on 2, siis hävitab üksus ühe vastase üksuse juba ühe võrra vähem kui maksimumi 

veeretamisega, ehk tulemusega 7-8. Kui tugevus on 3, siis tulemustega 6-8 jne. Millised üksused täpselt hävisid, valib hävitatud 

üksuste omanik. Sama tugevusega täringud veeretatakse korraga. 

Eeliste ja puuduste korral lisatakse täringuid vastavalt mõjutatud üksuste hulgale juurde. Pärast veeretust eemaldatakse nii 

palju tulemusi, kui palju eelis või puudus lisatäringuid andis, alustades vastavalt madalaimatest või kõrgeimatest tulemustest. 

Kuigi tehniliselt saab sõjavoorus hukka kas terve üksus korraga või mitte ükski liige üksusest, siis kirjelduslikult ja 

tähenduslikult hukub võitlejaid igal sõjavoorul mõlemal poolel sõltumata veeretustest ning käib pidev haavata saamine, 

laatsaretides ravimine, hukkunud liikmete asendamine uutega jne. Üksuse personali suurus ja liikmeskond andmestikus on 

vaid illustreeriv suurusjärk, mitte täpne liikmete hulk. 

Hõivamine ja vallutamine 

Kui ründaja võidab lahingu endale mittekuuluvas regioonis või kui võõrüksused lõpetavad liikumise vaenulikus kaitsmata 

regioonis, hõivavad üksused selle regiooni. Hõivamine leiab aset sõjafaasi lõpus, isegi kui lahingut ei eelnenud.  

Hõivamisel hävivad kõik kaitsva fraktsiooni olemasolevad ja tellitud arendused regioonis. Hõivatud regioon ei anna kellelegi 

toodangut ega tööjõudu. Regioon loetakse hõivatuks kuni võõrväed selles viibivad.  
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Hõivaja võib regiooni järgmise tsükli tegevusena vallutada. Vallutamine on eraldi tegevus, mida viib läbi ükskõik milline üksus, 

kes ei saa selles tsüklis teha muid tegevusi (va kaitsmine). Vallutamine leiab aset liikumisfaasis. Vallutamisega muudab regioon 

värvi, ehk läheb üle vallutaja fraktsiooni kuuluvusse. 

Lahingukolle 

Kui lahing ei lõppe sõjafaasiga ära, kujuneb lahingusse haaratud regioonidesse lahingukolle.  

Lahingusse haaratuks loetakse kaitstav territoorium. Kui mõlemad olid vastastikku ründes, loetakse lahingusse haaratuks 

mõlemad territooriumid korraga. Kui lahing algas kahe ründava väe kokkupõrkega ja jätkus ründajate ja kaitsjate vahelise 

lahinguga, loetakse seda lahingukolde kujunemise mõttes üheks lahinguks, mis haarab mõlemaid regioone.  

Lahingukoldes tehakse tabamisveeretused puudusega. Lahingukoldes ei toimi rajatised ja samuti ei anna lahingukoldeline 

regioon toodangut, aga annab omanikule tööjõudu. Lahingukoldesse ei saa tellida uusi arendusi. Samal tsüklil lahingukoldelisse 

regiooni tellitud rajatised külmuvad, ehk tekivad kaardile aga ei hakka toimima enne lahingukolde lõppemist. Samal tsüklil 

lahingukoldelisse regiooni tellitud üksused tekivad siiski kaardile ja hakkavad kohe pärast lõppfaasi lahingukoldes osalema. 

Lahingukolle loetakse regioonis lõppenuks päras selle tsükli lõppu, mille jooksul regioonis lahing lõppes. 

Taganemine 

Taganeda on võimalik nii ründajal kui kaitsjal. Taganemist loetakse lahingu kaotamiseks. Taganeda saab ainult lahingusse 

haaratud regiooni(de)st väljapoole ja ainult vahetult piirnevasse enda fraktsioonile kuuluvasse regiooni.  

Taganeda ei saa regioonisiseselt rünnakust kaitsesse. Taganeda saab ainult ühe regioonipiiri kaugusele, sõltumata sõdivate 

üksuste kiirusest. Kogu lahingut pidav vägi peab taganema korraga ja ühte regiooni. Kui lahingus osalevad väed mitmest 

erinevast fraktsioonist, võivad nad taganeda üksteisest eraldi. Ainult lennuvõimelistest üksustest koosnev vägi võib, juhul kui 

tegemist oli maapinnatasandi lahinguga ja juhul kui vastasel pole regioonis taevatasandit rünnata suutvaid arendusi, taganeda 

ka sama regiooni taevatasandile. Analoogselt saavad üksused taganeda merele.  

Taganeva väe vastu saab iga vastaste üksus eraldivõetuna teha tabamisveeretusi kuni esimese ebaõnnestumiseni. Taganeda 

võib ükskõik millisel lahingupäeval, sh lahingukoldest. Hoolimata sellest, millal taganemiskäsk anti, regrupeeruvad taganevad 

väed sihtregioonis alles järgmise tsükli lõppfaasis. Taganevatele üksustele, mis pole regrupeerunud, ei saa käske anda ja nad 

ei osale lahingutes. Kui vastased hõivavad regiooni, kuhu üksused parasjagu regrupeeruvad, hävinevad taganenud üksused 

ilma lahinguta (deserteeruvad, surevad ja langevad vangi). 

Peategelased lahingus 

Kui peategelased osalevad lahingus, siis toimivad nad tavalise Sierra üksusena ja saavad iga edukalt veeretatud tugevuse eest 

ühe punkti. Kui nende üksus lahingus hävib, siis juhul kui vastased soovivad neid elusalt vangi võtta, saavad nad seda teha, 

vastasel juhul peategelased surevad lahinguväljal. 

Mõnikord võib peategelastel olla võimalik sooritada eraldi missioon (seiklus) samasse regiooni, millega sõdivate vägede 

tugevust mõjutada. Missiooni järel peavad tegelased sel juhul otsustama, kas jäävad ise lahingusse või kui võimalus on, 

põgenevad. 
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Mastaapsus 

Vastavalt suurusele ja üldisele sõjajõule jagunevad üksused erinevatesse mastaapidesse. Enamasti on üksuste mastaap 1, mis 

vastab laias laastus tuhandele sõdurile. Oluliselt teistsuguse suuruse ja tugevusega üksuste mastaap võib  olla vahemikus 0-

4. 

Madalama mastaabiga üksused peavad igale kõrgema mastaabiga üksusele saama iga mastaabivahe kohta lahingu jooksul viis 

tabamust, et seda üksust hävitada. Kõrgema mastaabiga üksuse omanik valib ise, kas ohverdab madalama mastaabiga üksusi 

või võtab lööke sisse kõrgema mastaabiga üksusele. Kõik üksusele põhjustatud löögid kaovad esimese ettevalmistusfaasi 

jooksul pärast lahingu lõppu, välja arvatud juhul kui üksus paikneb elukõlbmatus regioonis.  

Kõrgema mastaabiga üksus saab igal sõjavoorul teha iga mastaabivahe kohta tabamisveeretuse iga lahingus osaleva 

madalama mastaabiga vastase üksuse pihta. 

Kui üksused lahingus on peamiselt mõnest teisest mastaabist kui mastaap 1, võib lahinguvooru pikkus olla pikem või lühem kui 

üks päev. 

PRESTIIŽ 

Iga tegelasel on prestiiž, mis tuleneb sellest, millised on tema fraktsioon rahulolu, rahumedalid ja häbiplekid. Prestiiž näitab 

kui palju võimu on tegelase juhitaval fraktsioonil ja kuidas suhtutakse sellesse tegelasse nii kodus kui võõrsil. Suur prestiiž ei 

tähenda tingimata, et tegelasse suhtutakse positiivselt. Prestiiži suurus näitab, et tegelane on maailmas tuntud, aga mitte 

seda, millisena teda tuntakse. Sõltub tegelase iseloomust ja tegudest, kas suur prestiiž näitab tema puhul kuulsust või hoopis 

kurikuulsust. Prestiiži numbrilist väärtust tõlgendatakse järgnevalt. 

0 = Tundmatu. Omaenda rahvas ajab mõnikord riigijuhi nime sassi. Naaberrahvastele tema nimi suurt ei ütle. Kaugematel 

aladel ei tea keegi tema nägu ega nime. 

1 = Vähetuntud. Omaenda rahvas teab riigijuhti üsna hästi ja tema nimi pole võõras ka naaberrahvastele. Kaugematel aladel 

on poliitikahuvilised temast natuke kuulnud. 

2 = Tuntud. Kodumaal teavad teda kõik, isegi väikesed lapsed. Naaberrahvad teavad samuti hästi, kellega tegemist on. Tema 

nimi ja teod tulevad aeg-ajalt teemaks mujal magistraadis. 

3 = Kuulus. Ta on hästi tuntud riigijuht, kelle iseloomu, saavutuste ja põrumistega on kursis kõik poliitilised isikud magistraadis. 

Kodumaal räägitakse temast suuri lugusid ja tehakse temast filme ja raamatuid. 

4 = Elav legend. Ta on riigijuht, keda imetletakse või kardetakse kogu magistraadis. Tema rahvaga ihatakse liitu sõlmida ja 

kardetakse tülli sattuda. Lihtisikutele, kes temaga näost näkku kohtuvad, võib see olla üks elu suurimaid sündmusi. 

5 ja rohkem = Vägilane. Legendaarne valitseja, kelle nimi jääb ajalukku sajanditeks kui mitte kauemaks. Rahvas kodus ja 

kaugemal kummardub tema poole. Tegelasele suunatud masside palved hakkavad andma talle üleloomulikke võimeid. 
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Punktid 

Loe punktide peatükist, kuidas tegelase prestiiž mängijale igal sessioonil lisapunkte teenib. 

Rahulolu arvutamine 

Fraktsioon algne rahulolu on võrdne fraktsioon juhi võluga. Kui võlu hiljem muutub, muutub sama palju ka rahulolu.  

Iga lahing, milles fraktsiooni üksused osalevad, annab juhul kui nad võidavad ja ellu jäävad, +0,5 rahulolu. Kui lahing kaotatakse 

või kõik selle fraktsioon üksused (sh ajutisel tekkinud) lahingus hukuvad, langeb rahulolu -0,5.  

Rajatised, mis rahulolu tõstavad, teevad seda korduvalt iga tsükli lõpus. Lisaks võivad rahulolu mõjutada fraktsioonijuhi 

isiklikud tegemised ja muud olukorrad. 

Rahulolu mõjutavatel sündmustel (st kõik, mis mõjutab rahulolu välja arvatud võlu ja rajatised) on mõju sellele, kui innukalt ja 

tootlikult kodanikud tööd teevad. Sündmustest tulenev rahulolu muutus tsükli jooksul annab iga tsükli jooksul juurde sama palju 

toodangut. Näiteks kui fraktsioon saab lahingutest juurde või kaotab kokku 1,5 rahulolu, siis sama palju saab ta selle tsükli eest 

rohkem või vähem investeeringuid, sõltumata sellest, kui suur või väike rahulolu kokkuvõttes on. 

Rahu kuulutamine 

Regioonis saab arendada tsiviilvalitsuse, mille tegemisel kuulutatakse regioonis välja rahu. Rahu kuulutamine teenib fraktsioon 

juhile juurde ühe rahumedali. Kirjelduslikult ei tähenda rahu kuulutamine tingimata, et regioonis on lust ja lillepidu, näiteks 

jõhkra režiimiga fraktsioonis võib rahu kuulutamine tähendada, et nüüd saab rahulikult orjakaubanduse või vägivaldse 

anarhiaga tegeleda. „Rahu“ tähendab lihtsalt, et regioonis ei arvestata enam välisvaenlase ohuga ja juhtimise võtab üle 

tsiviilvalitsus. 

Regioon, kus fraktsioon rahu välja kuulutas, kuulub küll endiselt fraktsioonile, kuid ei kuulu enam tsentraalse sõjaväe käsutusse 

ega allu seetõttu otseselt tegelasele. Tsiviilvalitsusega regioonist ei saa tegelase juhitud fraktsioon enam tööjõudu, toodangut, 

rahulolu ega muud ressurssi. Kõik regiooni rajatised lakkavad väejuhi seisukohalt toimimast. Väejuht ei saa sinna tellida ühtegi 

arendust, välja arvatud remobiliseerimine.  

Üksuste regioonis liikumist ega seal paiknemist rahu kuulutamine ei mõjuta. 

Algtööjõud ja algtoodang lähevad jagamisele kõigi fraktsioonide vahel, ehk teised fraktsioonid ei saa regiooni ressurssidest 

rahu kuulutamise tõttu suuremat osa, kuid rahu välja kuulutanud fraktsioon tegelikult enda osa kätte ei saa, vaid see osa 

ressursist läheb tsiviilvalitsusele.  

Välja kuulutatud rahu on võimalik tühistada remobiliseerimise arendamisega. Sellega läheb regioon koos arendustega tagasi 

väejuhi käsutusse ja toimib jälle nagu tavaline regioon. Remobiliseerimine annab fraktsioonile häbipleki. Kui vastane ründab 

regiooni, milles kehtib rahu, ehk kus on püsti tsiviilvalitsus, saab fraktsioon d4 häbiplekki. Regiooni hõivamine kukutab 

tsiviilvalitsuse.  

Üks häbiplekk nullib ühe rahumedali.   
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VASTASED 

Vastaste fraktsioonid jagunevad pärisfraktsioonideks ja pseudofraktsioonideks. Pärisfraktsioonidele kehtivad samad 

arenduspõhimõtted nagu peategelastele. Pseudofraktsioonid toimetavad endale spetsiifiliste erireeglite järgi, mis on 

täpsustatud nende kirjelduses. 

Barbarid 

Kõik elukõlblikud maismaaregioonid, mis ei kuulu ühelegi fraktsioonile, on tsiviliseerimata ja koduks barbaritele. Barbaritel on 

igas regioonis väed, mille suuruseks on [regiooni algtoodang x algtööjõud / 1000] võitlejat. Ümardus, ükskõik kui väike, 

tehakse alati suurema üksuste hulga poole ning üksusi pole kunagi vähem kui üks ega vähem kui regiooni algtoodang. 

Lisaks enda kaitsmisele sissetungijate vastu meeldib barbaritele käia fraktsioonides rüüstekäikudel. Iga tsükli käsufaasi eel 

tehakse iga fraktsiooniga piirneva tsiviliseerimata regiooni kohta d6 veeretus ning tulemus 1 puhul leiab aset rüüsteretk, ehk 

täiemahuline rünnak fraktsioonile kuuluvasse regiooni. Kui tsiviliseerimata regiooniga piirneb mitu tsiviliseeritud regiooni, 

tehakse ikkagi üks veeretus rüüsteretke toimumise kohta, kuid millisesse regiooni rüüstama tullakse, määratakse juhusega. 

Kui barbarid võidavad rünnaku, regioon rüüstatakse. 

Rüüstatud regioon ei anna tsükli lõpus fraktsioonile toodangut ega tööjõudu. kuid regiooni ei hõivata ega vallutata. Rüüstatud 

regiooni tellitud arendused hävivad ja olemasolevad rajatised rüüstatakse. Iga rüüstatud rajatise taastamiseks tuleb maksta 

käsufaasis 1 investeering. Taastamine leiab aset kohe käsufaasis ja taastatud rajatisi saab samal tsüklil kasutada. Rüüstamine 

annab fraktsioonile (Aurelia Vabariigi puhul kõikidele fraktsioonidele) -1 rahulolu. 

Kui rüüstajatele suudetakse vastu võidelda sõjafaasi viimase päevani, barbarid taganevad. Rüüsteretk ei mõjuta barbarite 

regiooni kaitsevõimet. 
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VIII PEATÜKK: VARIA 

HARGNEMINE 

Mänguvälistel põhjustel ei saa tegelased seikluses viibimise ajal tavaliselt üksteisest liiga kaugele minna. Näiteks ei saa ühed 

tegelased minna uurima ühte ruumi kuni teised tegelased tegelevad hoopis teise ruumiga. Mängusisese põhjuse leidmine koos 

püsimiseks on sama palju mängijate kui mängujuhi õlul. 

HINGE KINNI HOIDMINE 

Iga voor veeretatakse hinge kinni hoidmiseks ujumist. Alustuseks R10. Iga järgnev voor tõuseb raskus ühe võrra. Kui veeretus 

ebaõnnestub, toimub tegelase vastu kahjustusveeretus d6+0. Igal järgmisel ebaõnnestumisel kasvab rünnakuboonus 1 

võrra. Tekkinud vigastused paranevad kiirusega 1 voorus, kui tegelane saab korralikult hingama hakata. NV ebaõnnestumisel 

kaotab tegelane teadvuse. Elukõlbmatus keskkonnas järgneb teadvusekaole igal voorul surmaveeretus, kusjuures iga 

õnnestumine põhjustab juurde ühe vigastuse. 

JOOMINE 

Esimese joogi vastu peab veeretama vastupanu raskus 10. Iga järgmine klaas tõstab raskust ühe võrra. Kui veeretus 

ebaõnnestub, siis on tegelane purjus. Purjus peaga tähelepanuväärse lolluse tegemine teenib tegelasele ühe punkti.  Kui 

veeretus õnnestub, ei juhtu midagi. 

Purjus tegelane peab varsti tegema teise veeretuse sama raskuse vastu, mille õnnestumisel saab ta uuesti kaineks. 

Ebaõnnestumisel ei juhtu esialgu midagi, kuid iga teatud aja tagant tuleb veeretust kuni paratamatu kainuseni jälle korrata. 

Kaineks saanud tegelast tabab pohmakas. Pohmaka suuruse jaoks tehakse veel üks veeretus sama raskuse vastu. Veeretuse 

õnnestumisel pohmelli ei teki, aga ebaõnnestumisel tekib  pohmakast nii palju uima, kui palju veeretusest puudu jäi. Uim on 

nagu vigastus, kuid paraneb kiirusega 1 punkt tunnis (alates ärkamisest) ja ei raskenda surmaveeretust.  

Kui millal iganes selles kaskaadis peale purju jäämist ja enne pohmelli lõppu uus jook võtta jääb tegelane kohe uuesti purju ja 

raskusastme tõstmine jätkub poolelijäänud kohalt. Tegelane jääb magama, kui ta on ebaõnnestunud kolm vastupanu veeretust. 

Pohmakas määratakse pealesurutud unest ärgates. 
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LEIN 

Kui mõni tegelastest sureb, haarab tema kaaslasi lein. Lein põhjustab vaimseid vigastusi. Tegelane saab meeskonnakaaslase 

surma puhul vigastusi nii palju, kui hästi ta langenusse suhtus +3. Vigastused hakkavad kehtima peale esimest und. Nagu 

vigastused ikka, paranevad need kiirusega üks punkt nädalas, kuid seda samaaegselt füüsiliste vigastustega. Lisaks vabaneb 

tegelane ühest leinaga tekkinud vigastusest iga kord, kui mängija tegelase kurbust kirjeldab või tegelane lahkunule austust 

avaldab. 

MITME TÄRINGUGA VEERETUSED 

Kõik täringud veeretatakse korraga. Kui veeretatakse mitut sama täringut erinevate boonustega korraga, siis ei eristata 

täringuid värvi vmt järgi. Selle asemel liidetakse kõige suurem boonus kõige suuremale tulemusele, suuruselt järgmine boonus 

suuruselt järgmisele tulemusele jne. Juhul kui veeretatakse mitut samasugust täringut korraga vastamisi, siis veeretatud 

täringud pannakse üksteise vastu paari alates mõlema veeretaja suurimast tulemusest (ilma plusse ja miinuseid arvestamata) 

ja sealt edasi väiksemateni. Kui sama asja veeretatakse erinevate täringutega, siis kehtivad konkreetsed boonused ikkagi 

konkreetsele täringule (vastasel korral annaks suvaline suurem täring isegi koos miinustega veeretusele 

kokkuvõttes ebaproportsionaalselt juurde). 

MORAAL 

Mõned olukorrad, näiteks eriti hea ilm, võivad tegelasele anda moraali. Moraal toimib vastupidiselt vigastustele, ehk annab 

põhiveeretustele +1. Moraale võib olla ka mitu, sel juhul need kuhjuvad. Moraali saamisel on alati täpsustatud kui kauaks moraal 

kehtib. 

MÕISTED 

Boonus - veeretuse tulemusele liidetavad plussid 

Eelis - lisatäringugaa veeretamine, valitakse parim tulemus 

Duubeldamine - plussid korrutatakse kahega või miinused jagatakse kahega 

Hakkimine - plussid jagatakse kahega või miinused korrutatakse kahega 

Kaitseboonus/kaitsetrahv - kokku liidetud lõplikud kaitseveeretusele kehtivad plussid või miinused  

Kuhjumine - kuhjuvad boonused või trahvid liidetakse omavahel kokku, mittekuhjuvad ei liideta 

Puudus - lisatäringuga veeretamine, valitakse viletsaim tulemus 
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Põhiveeretus - d20 veeretused ja lahinguveeretused  

Rünnakuboonus/rünnakutrahv - kokku liidetud lõplikud rünnakuveeretusele kehtivad plussid või miinused  

Trahv - veeretuse tulemusest lahutatavad miinused 

Tuumveeretused - peamised lahinguveeretused (pihtasaamine, pääsemine, kahjustus ja elujõud) 

Täiseelis/täispuudus - eelis või puudus, mis kehtib kõikidele veeretustele 

Võimendamine - plussid korrutatakse kahega või miinused korrutatakse kahega 

PUHKAMINE 

Tavaline puhkus eeldab Sierra meeskonnaliikmetelt 5 tundi und 1 toidukorda ööpäevas. Sellise režiimiga ei kaasne Sierrade 

jaoks ei trahve ega boonuseid. 

Kui sellist taastumisvõimalust ei ole, siis iga ööpäeva kohta, mil Sierrad selliselt süüa või puhata ei saa, peavad nad veeretama 

vastuseisu R12. Raskus kasvab 2 võrra iga järgmise järgmise veeretusega. Söömine ja puhkamine loevad mõlemad eraldi, ehk 

kui ühel ööpäeval pole korraga võimalik piisavalt süüa ega puhata, tuleb teha kohe kaks veeretust R12 ja R14. Veeretuse 

ebaõnnestumisel kukub raskus tagasi 12 peale, aga tegelane kannatab ajutise vigastuse. Selliselt saadud ajutised vigastused 

kuhjuvad ja nendest vabanemiseks on vaja täispuhkust. Ühe täispuhkusega kaovad kõik sellised vigastused. 

Täispuhkus tähendab, et tegelane on viimase ööpäeva jooksul saanud kolm korralikku einet, maganud vähemalt 8 tundi, taganud 

endale täieliku hügieeni ning veetnud selle kohas, kus ta suudab ennast hästi tunda. Täispuhkus taastab tegelase võhma 

täisväärtuseni, ravib ebapiisavast puhkusest põhjustatud ajutised vigastused ja annab 1 moraali, mis kestab seni, kuni 

täispuhkuse tingimusi täidetakse. 

Toidu osas on erandiks oss, kes vajab õli kord kolme päeva jooksul ja laadimist kord nädalas. Alla selle tuleb teha (mõlema 

eest eraldi) kurnatusveeretus ja üle selle on toitumise osas täispuhkuse tingimused täidetud.  

REEGLITE MUUTMINE 

Mängujuht on see, kes loob mängumaailma ja selles kehtivad reeglid, aga peale nende loomist ei paindu kumbki neist enam 

tema suva järgi. Kirja pandud reegel on kõrgem mängujuhi tahtest.  

Reegleid võib ümber kirjutada, aga selleks peab mängujuht mängijatele ettepaneku tegema ja kõik kohaolevad mängijad peavad 

reeglimuutusega nõustuma, enne kui see kirja pannakse. Reeglimuutus kirjutatakse reeglite raamatusse käsitsi juurde ja 

lisatakse kuupäev. 

Kui reeglid muudavad mõne tegelase nõrgemaks, on igal mängijal õigus saada enda erand, mis lubab tema praegusel tegelasel 

jätkata varem kehtinud reeglite järgi.  
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SEKS 

Mõlemad osapooled veeretavad oskust "mulje". Tulemus 10 või vähem ei oma efekti. Tulemus 11 annab kaaslasele järgmiseks 

päevaks 1 moraali. Iga number, mille võrra tulemus kahteteist ületab, pikendab moraali kestvust ühe päeva võrra. Mitme 

kogemuse korral ei liideta plusse ega kestvusi kokku, kuid kehtima jääb alati see kogemus, mille boonust kõige kauemaks jagub. 

SKAFANDRID 

Skafanderturvised võimaldavad vaikimisi viibida elukõlbmatus keskkonnas, näiteks avakosmoses või vee all. Kui pole teisiti 

öeldud, on need varustatud tõukuritega, mis teevad võimalikuks kaaluta olekus liikumise. Kui skafanderturvise purustused 

ületavad tugevuse, lakkavad need omadused toimimast. 

VARUSTUSKOHAD 

Mõned esemed annavad tegelasele varustuskohti. Kirjelduslikult on need magneetiumplaadid, kuhu varustusesemed ise 

kinnituvad ja haaramise peale vabanevad. Kui tegelane liigub ringi kas täiesti ilma varustuseta või nii vähese varustusega, et 

see kõik mahub tema varustuskohtadesse, siis saab ta seniks 1 moraali. 

VIIGI MURDMINE 

Kui pole öeldud teisiti, siis vastastikkusel veeretamisel murtakse viik uute veeretustega samade täringutega, millele ei kehti 

boonused ega trahvid. 

ÕNN 

Juhuslike sündmuste lahenemist veeretatakse täringuga d100. Juhul kui tegemist on mõne konkreetse tegelasega seotud 

sündmusega, siis liidetakse täringuga veeretatud tulemusele selle tegelase võlu atribuut x 5.  

Kui veeretatakse õnne millegi eest, mis mõjutab mitut isikut, siis võetakse kõigi nende isikute õnne keskmine. Näiteks kui 

meeskond loodab, et läheduses kasvab mõni taim, siis arvestatakse veeretusele juurde kogu meeskonna keskmine õnn, kui 

nad loodavad sobivat ilma, siis aga kogu piirkonnas elava populatsiooni õnn (mis tähendab reeglina nulli).  



- 62 - 

 

ÜMARDAMINE 

Kui pole öeldud teisiti, siis kõik tulemused kuni 0,5 (kaasa arvatud) ümardatakse alla. 
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AGVAR 

Agvarid on vedelikust kehaga üliintelligentsed mullid, kelle toiduks on liiv ja muud silikaadid. Miinuskraadidel nad külmuvad ja 

surevad. Puhkeolekus võtavad agvarid vedela kuju. Neil on kaks sugu, kuid see pole seotud sigimisega. Vanusega muutub agvari 

kest jäigemaks ja ca 20 aasta pärast eraldub temast uus agvar. Vana agvari kestal taastub seejärel nooruslik elastsus. Enamik 

agvareid surevad peale kolmanda järglase eritamist. Nende kultuurile on omane viisakus ja mulli ajamine. 

Seiklustes 

Agvarid on pehme, kuid elastselt tugeva mullikujulise kehaga, mille läbimõõt on umbes pool meetrit. Nad hõljuvad fikseeritud 

kõrgusel, mis varieerub isendite kaupa umbes samas piires, kui kõrgel on inimese pea. Agvar kaalub umbes 20 kilo ja avaldab 

hõljudes allolevale maapinnale vastavat survet. Agvarid saavad küll lennata ka üles ja alla suunas, aga see nõuab pingutust ja 

aega ning toimib analoogselt sellega kui inimene hüppab või pikali maha viskab. End maadligi suruv agvar liigub edasi 

aeglasemalt, roomamise kiirusel. Liikudes agvarid mulisevad, kusjuures mida kiiremini nad liiguvad, seda valjem mulin on. 

Seetõttu ei ole nad hoolimata oma väikesest kasvust ja hõljuvast liikumisviisist kuigi head hiilijad. Osav agvar suudab siiski 

vett liikudes kinni hoida ja treenimise korral on võimalik õppida vaikselt liikuma (oskust arendades). Magades vajub agvari 

mullikujuline vorm laiali viskoosselt koospüsivaks loiguks. Kui ta sel ajal kitsasse õnarusse voolab ja peaks järsku üles ärkama 

ning oma kehakuju taastada ei saa, on surm silmapilkne. 

Ainevahetus 

Agvaril on elamiseks vaja hapnikku, gammakiirgust, vett, silikaate ja soojusenergiat. Ilma hapniku ja gammakiirguseta või 

allpool vee külmumistemperatuuri sureb agvar minutite jooksul. Ilma veeta suudab agvar elada mõned päevad, ilma 

silikaatideta mõned nädalad. Kõiki vajalikke aineid imendab agvar otse läbi oma kesta ilma, et sellel oleks fikseeritud 

konkreetses piirkonnas paiknev "suu". Tema kesta sisemuses on üle tuhande kraadi kuumust, kuid selle säilitamiseks vajalike 

endotermiliste reaktsioonide tõttu õhkab agvari kest välja hoopis jahedust. Kui agvari kest puruneb, siis lahvatab see kuumus 

siiski laiali, kuid hajub liiga kiiresti, et olla kõrvalseisjatele ohtlik, välja arvatud ehk kui nad tõesti sel hetkel otse ninapidi juures 

on. Metaboliitidena tilgutab agvar peamiselt kehale kondenseerunud veest moodustunud naatriumsilikaathüdraati ja eritab 

lisaks väiksemates kogustes erinevaid gaase. 

Perekond 

Agvaritel esineb kaks sugu, aga need ei ole vajalikud järglaste sigitamiseks. Selle asemel erinevad sooti üksnes 

iseloomuomadused ja teatud füsioloogilised võimekused, mis soodustavad vastassoost agvarite vahel pikaaegse lähedase 

suhte tekkimist, kus üksteise puudujääke kompenseeritakse. Meessoost agvarid kipuvad olema kiirema reaktsiooniga ja 

suurema sööstujõuga, kuid vähepüsivad. Mehed on tüüpiliselt taiplikumad rakendusteadustes, kus tuleb mõõta, ehitada ja 

eksperimenteerida. Naisagvarid on füüsiliselt ja vaimselt vastupidavamad. Nad on esirindel teoreetilistes teadustes, eriti 

matemaatikaga seonduvas. Kuigi agvaritel pole klassikalises mõistes sugutungi, siis väljendavad nad oma kiindumust ikkagi 

läbi füüsilise kontakti, mis seisneb peamiselt soovis kaisutada, musitada ja koos lesida. Mida vanemaks agvar saab, seda 

jäigemaks muutub tema kest. Agvari kesta sees kristalliseerub teine kest, mis eraldub keskmiselt 10-20 aasta pärast uue 

agvarina. Vana agvari kestal taastub seejärel nooruslik elastsus. Enamik agvareid surevad peale kolmanda järglase eritamist. 
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Agvarite kapriissest anatoomiast tingitud kõrge õnnetussurmade hulk nullib üksikisendi järglaste arvust eeldatava 

naturaalpopulatsiooni tõusu. 

Stereotüüp 

Tüüpiline agvar on väga intelligentne. Ratsionaalsetes mõttekäikudes on talle konkurente ainult liigikaaslaste seas. See ei 

tähenda, et ta oleks arg nohik, kes kardab sõduriametit, kus tema oluline lahingueelis on pisikese kiivrikese ja sõjaturvise 

kandmisest vaenlastele põhjustatud naerukrambid. Agvar ei saa väga hästi aru ühiskonnas toimivast sotsiaaldünaamikast, 

kuid ta proovib argikombeid ja käitumisnorme õhtuti enne magamaminekut pähe tuupida ja analüüsida. Teistele näib ta üleliia, 

isegi äärmuslikult viisakas, tehes ülipikke sissejuhatusi ja austusavaldusi, sest uuringute järgi peab statistiline enamus 

elanikke viisakust hea suhtlemiskogemuse eelduseks. Agvarite siseringides puuduvad moraalid ja traditsioonid väljaspool 

praktilist vajadust. Näiteid agvarite tüüpnimedest: Havier, Roberto, Laurita, Hose, Luz. 

AJAARVESTUS 

Avakosmoses arvestatakse kellaaga ja aastaaega absoluutajas. Planeetidel ja nende orbiitidel, arvestatakse kellaaega ja 

aastaaega kohalikus ajas. Õnneks on enamustel Võimkonna planeetidel sarnase pikkusega ööpäevarütm ja märkimisväärset 

erinevust absoluutajaga ei teki. 

Kalendrit arvestatakse absoluutaja järgi, ükskõik kas avakosmoses või planeedil. Kuigi Võimkonna absoluutaeg erineb Terral 

kasutavast aja mõõtmisest, teisendame mängu lihtsuse huvides ajaarvestuse Terra formaati. See tähendab, et mängu käigus 

kasutame absoluutajast rääkides Impeeria (mitte Impeeriumi/Võimkonna) kalendrit. Impeeria kalendris on päev on 24 tundi, 

nädal 7 päeva, kuu 4 nädalat (st täpselt 28 päeva) ning aasta 12 kuud.  

Kui tehniliseks minna, siis Võimkonna absoluutaeg tegelikult selline pole. Võimkonnas arvestatakse aega koolu põhiselt, mis on 

täpselt ühe kooluhüppe jaoks kuluv aeg ning teised ühikud teisendatakse sellest kümnendkohtade kaupa, nagu näidatud 

allolevas tabelis. Aasta 516 Impeeria kalendri järgi on seega rangelt võttes aasta 161 Võimkonnas tegelikult kasutusel oleva 

kalendri järgi. 

Aga jällegi – mängus me ignoreerime seda tabelit ja arvestame aega alati vana hea Impeeria kalendri põhjal, vahetades ringi 

ainult aastaarvu, nii et null oleks Võimkonna sünd.  
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AJALUGU 

Millal maailm kokku varises? Ehk oskaksid rohkemad vastata, kui neil oleks näljaga võitlemise kõrvalt aega lugema õppida. 

Võimkond on räpane agul ja selle kodanikud vaesuses virelevad kerjused. Valitseb kaos ja korruptsioon ning õiglust võib kohata 

vaid harva läbi astuva ausameelse paladini või mõne veelgi harvem ilmuva puhta südamega justitsiaari näol. Nii on asjad 

praegu ja on olnud nii kaua, kui keegi mäletab. Võimkonnas on ajalugu igaühe arvamus ja eristamatu muinasjutust. 

ARMASTUS 

Kuigi kosmoserahvaste paaritumiskombed on väga erinevad, alates lahingus plahvatavatest blörridest kuni suguvõimetute 

agvariteni, on kõik teadaolevad intelligentsed olendid võimelised armastama. Armastus tähendab siin kontekstis põletavat 

soovi veeta konkreetse teise isikuga aega, olla temaga füüsilises kontaktis ja tagada tema heaolu. Reeglina on need 

paarissuhted, mis ei tunne liiki, vanust ega sugu. Abielud kahe armastaja vahel on Võimkonnas tavapärased. 

ASTRAL 

Astral on Võimkonnas kõige enam järgitud religiooni jumal. Kuigi leidub ka teisi väiksemaid ususekte, on Astrali kirik enamuse 

neist välja söönud. Astrali kirik õpetab karma seadust ja lubab oma järgijatele selle teostumist nii nende endi kui neile liiga 

teinute peal. Karma teostub aga mitte iseenesest vaid läbi Astrali järgijate, kes täidvad Astrali tahet, ehk võtavad kuulda tema 

preestrite sõna. Astrali usus lausutud palvetel on suurem vägi kui teiste jumaluste poole lausutud palvetel. 

Astrali usk deklareerib, et on olemas kaks jumalat, üks hea ja teine halb. Mõlemal jumalal on mitu nime, head jumalust 

nimetatakse näiteks Taevaisaks, Tuleemaks või Ingliks, kui peamiselt siiski Astraliks ning halba jumalat näiteks saatanaks, 

kuradiks või põrguvürstiks, kuid peamiselt siiski Hoduriks. Õpetuste kohaselt lõi Astral siia maailma kõik, mis on spirituaalne 
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- hing, mõtted, tunded, usk jm. Hodur lõi maailma kõik selle, mis on materiaalne - asjad, kehad ja kõik muu, mida silmaga näha. 

Kogu mateeria on seega sündinud kurjast. Teadus, kuigi abiks ühiskonnale, tegeleb vaid kurjuse maailma aspektide uurimisega 

ja teha selle põhjal järeldus nagu polekski spirituaalset headuse maailma olemas, on rumalusest sündinud patt. 

Astral lõi kõik hinged võrdsetena ja piirangud nagu sugu ja liik on peale surutud leiutised Hodurilt, kelle loodud kehadesse 

hinged vangistatud on. Me kõik oleme sisimas ühtemoodi Astrali lapsed, kes lõksus Hoduri maailmas ja sunnitud aina uutes 

kehades elu uuesti läbi elama. Tüsklit saab lõpetada vaid konsentsiumiga - kriitilise hulga Astrali õpetuste järgijatega, 

tekitamaks väe, mis lubab nende hingedel materiaalse maailma ahelaist vabaneda.  

Uskujate värbamiseks ja Astrali hea tahte tõestamiseks demonstreerib tõeline usklik eeskujulikku, isegi aukartustäratavat 

üllameelsust, abivalmidust ja õiglustunnet. Astrali nägemus õiglusest on, et isikule peab osaks saama samas mahus head ja 

kurja nagu ta ise seda välja on jaganud. Astrali preestrid, kes kuulevad Astrali häält, suunavad sageli usklikke missioonidele, 

et tuua killukestki head ja õiglust Hoduri ebaõiglusest tulvil maailma. Sageli on Astrali plaanid liiga keerulised, et surelikud neid 

kohe mõistaks ja preestri õpetussõnad võivad kõlada kathlaselt, teinekord isegi justkui kurjast, aga see on vaid usu proovile 

panek, sest õhtu lõpuks selgub alati õiglus, mis sündis tänu Astrali sõna kõhklematule järgimisele. 

Astrali sõna õpetavad preestrid, kelle tööd koordineerivad ja keda usuküsimustes nõustavad aaposed, kes omakorda 

pöörduvad neis asjus Astrali kiriku ühe ja ainsa kõrgeima ažaa poole. 

BLÖRR 

Blörrid on tuntud oma vägivalduse poolest. Nad söövad toorest liha ja "hingavad" valgust, kuid hapnik on neile surmavalt 

mürgine. Nende ainuke viis järglasi saada on lahingus surres plahvatada ja sellega enda seemet laiali paisata, millest hiljem 

kasvavad taimed, kellest saavad uued blörrid. Mida rohkem blörr lahingus pingutama pidi, seda viljakamalt ta surres tükkideks 

purskub. Ühtlasi on neil kolm sugu. 

Seiklustes 

Blörrid on kuue kombitsaga rasked olendid, kes kaaluvad suurusjärgus 200 kilo ja kõrguvad kahe meetri piirkonda. Oma kuuest 

kombitsast nelja kasutavad nad tasakaalu hoidmiseks ja liikumiseks, mis jätab esemete ja varustuse kasutamiseks vabaks 

siiski vaid kaks kombitsat. Kombitsate all on iminapad, mida nad kasutavad asjadest kinni võtmiseks, aga nende tugevuse sõltub 

tegelase arvudest ja oskustest ning ei ole vaikimisi tugevam näiteks inimese käehaardest. Blörrid kannavad atmosfääris 

viibides ümber pea tugevat läbipaistvat kuplit, mida mängutehniliselt loetakse blörri kehaosaks (selle katki tegemine on sama 

keeruline kui inimtegelase kolju katki tegemine). Siiski peavad nad näiteks söömise ajaks kupli eemaldama, misajal saavad nad 

sitkusest tulenevatele veeretustele puuduse. Tänu oma kuplile ei ole hapniku puudumine, näiteks vaakumis või vee all, neile 

probleemiks. Nende sitke keha võimaldab neil ilma kaitseriietuseta isegi mõnda aega avakosmoses viibida. Kuigi nad tunnevad 

temperatuuri osas inimestega sarnast ebamugavust (kannatavad trahve nagu teised), on nad võimelised mõne tunni jooksul 

ellu jääma nii paarisaja kraadises kuumuses kui jaheduses. 



- 68 - 

 

Ainevahetus 

Blörril on elamiseks vaja valgust, vett ja orgaanikat. Ilma valguseta suudab blörr elada umbes ühe ööpäeva, ilma veeta mõned 

ööpäevad ja ilma orgaanikat söömata mõned nädalad. Blörrid ei hinga klassikalises mõttes, kuid vajavad valgust 

fotosünteesimiseks. See ei ole klassikaline fotosüntees, kuna ei neela süsihappegaasi ega erita hapniku, vaid on vaheetapiks 

talletatud energiavarude rakendusele võtmisel. Blörrid on võimelised seedima nii levo- kui dekstrokiraalset orgaanikat. Nad 

eelistavad seda värskelt, toorelt ja võimalusel elusalt. Üheks korralikuks eineks on neil vaja vähemalt 50 kilo väärtuses 

biomassi (koos liha ja kontidega). Selliseid eineid võtavad blörrid kolm korda päevas. Kuigi nad ei hinga, on hapnik nende 

näopiirkonnale mürgine. Hapnikuga keskkonnas hääbuvad ja taastuvad blörrid analoogselt sellega, kuidas teised lämbuksid 

hapnikupuudusest. Blörrid eritavad kergelt happelist ja viskosset süsihappesegu, mis neist limase rajana järgi jääb.  

Perekond 

Blörrid alustavad oma elu taimena. Peale umbes kuute aastat, kui nende juured on kombitsateks ümber kasvanud ja nad ennast 

mullast lahti rebivad, alustavad blörrid oma äärmiselt vägivaldset elu. Tänu oma eripärasele paljunemisviisile levitavad blörrid 

oma seemet teiste kosmoserahvaste abil planeedilt planeedile ja jõuavad varem või hiljem kõikjale, kus kosmoserahvad viibinud 

on. Blörride verejanulisus tuleneb sellest, et ainuke viis oma soo jätkamiseks on neil surra eriti pingelises lahingus. Pärast 

surma lõhkeb blörri keha ja pritsib laiali musta tökatilaadset vedelikku, mis kõikjale kleepub. Mida rohkem blörr lahingus 

pingutas, seda suurema purskega ta laiali plahvatab. Kui blörri tökat seguneb mõlema altersoost blörri seemnega (just nii, 

neil on kolm sugu!), moodustub segu, mis võib kümneteks aastateks passiivsesse olekusse jääda. Kokkupuutel sobiva pinnasega 

hakkavad tökatist idanema uued blörrid. Blörr võib plahvatada ka vabast tahtest, aga selliselt plahvatanud blörr ei suuda 

peaaegu kindlasti järglast viljastada. Blörri sugudel ei ole käitumuslikke erisusi. Blörrid ei kipu kuigi vanaks elama ja nende 

loomulik eluiga on seega spekulatsioonide teema. 

Stereotüüp 

Tüüpiline blörr ihkab taplust ja vägivalda. Ta ei hinda kõrgtehnoloogiat ja hoiab selles parem eemale, sest ta ei mõista seda ja 

"see" ei mõista sageli füüsilist jõudu. Tema motoks on, et  kui sõnadest jääb väheks siis on kombitsate käikulaskmisega juba 

liiga kaua viivitatud. Ta tunneb rõõmu lihtsatest asjadest nagu õgimine, joomine ja pidutsemine nii nagu homset poleks. Olevusi 

enda ümber hindab selle järgi kas ta suudab nad ühe hoobiga maha võta või on vaja mitu korda lüüa. Mida rohkem lööke on 

vaja seda toredam kamraad on. Näiteid blörride tüüpnimedest: Marr, Görr, Narr, Hörr, Burr. 

DISCE AUT DISCEDE 

Delta Serpenteses on neli eraühingut, mis on nii võimsad, et ei karda isegi paladine. Disce aut Discede on nende seas ja ühtlasi 

magistraadi edukaim teadusettevõte. Kuigi nad on mitmel korral jäänud vahele keelatud meetodite kasutamisega ja selle eest 

ka karistada saanud, õitseb firma tänu oma edukatele lõpptulemustele jõudsalt. Tegemist on utilitaristidega, kes pooldavad 

eugeenikat, piiranguteta teaduslikke eksperimente ja ühiskonda, mis juhindub vaid ratsionaalsest efektiivsusest. 
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FRAKTSIOONID 

Võimkond jaguneb magistraatideks ja magistraadid fraktsioonideks. Iga fraktsiooni eesotsas on valitseja ehk ohvitser, kellel 

on seda kõrgem auaste, mida suurem on tema fraktsioon. Vastavalt fraktsiooni käekäigule tema auaste muutub. Valitseja peab 

sõjalistes küsimustes alluma kõrgematele auastmetele, välja arvatud kui ta vannutab end ühele konkreetsele ohvitserile, 

misjuhul peab ta täitma ainult selle kindla ohvitseri käske. Ühe magistraadi kõrgeimad ohvitserid alluvad kohalikule magistrile. 

Paladinide valitsemisalad on küll tegelikult justkui vastutusalad Koodeksi täitmise osas, aga reaalselt hoolitseb hea ohvitser 

ka oma fraktsiooni kogukonna eest. Näiteks kogub vabatahtlikusse ühiskassasse raha teede ehitamise korraldamiseks. 

Paladinid võivad vabalt rajada või osta ka ettevõtteid ning käsitleda tulusid samamoodi nagu tsiviilkodanikud. Reaalselt 

investeerivad ohvitserid selle raha aga sageli enda fraktsiooni parandamiseks. Kasvõi sellepärast, et meelitada sinna rohkem 

kodanikke, mis tõstab Paladini auastet ja suurendab seeläbi tema võimu. 

Fraktsioonide rajamise ja lammutamise ning juhi vahetamise üle otsustab Raekoda. Otsuste langetamisel võetakse tavaliselt 

arvesse ka petitsioone jm tahteavaldusi, kuid peamiseks teguriks on reaalselt enamasti see, kui palju Paladin on Võimkonnale 

raha annetanud, või sageli ka privaatne kokkulepe selle kohta, kui palju raha uus valitseja lubab Võimkonnale iga-aastaselt 

tasuma hakata. 

GENEKIP 

Iga Võimkonna kodanik on läbinud protseduuri, kus tema keha täidetakse nanokiipidega, mida tervikuna nimetatakse genekipiks. 

Kuni selle ajani on laps oma vanema(te) eraomand. Genekip säilitab erinevat isikuga seotud olulist teavet, täpsemini isikukoodi, 

kodufraktsiooni, auastet, kreeditseisu,  süüdimõistmisi ja aumedaleid. Ilma genekipita elanik pole Võimkonna kodanik ja seega 

ei kaitse teda Koodeks ega paladinid. 

HEBEDENI LAPS 

Aurelia planeedi primitiivsed pärismaalased, kes ise nimetavad end Hebedeni lasteks. Metslased elavad lugematute erinevate 

hõimudena sügavas puutumatus looduses ja on Võimkonna asunikesse agressiivselt meelestatud. Kõige vägevamateks 

Hebedeni laste hõimudeks peetakse Arneelide hõimu ja Päikeseterasid. 

ARNEELIDE PAJATUS SÕJA PÕHJUSEST VÕIMKONNAGA 

Kaua-kaua aega tagasi elasime me uhketes tornides, kust valitsesime tervet ilma. Me oskasime ravida kõiki haigusi, meil oli 

rohkem toitu kui jaksasime ära süüa ja kõik oma hädad lahendasime me targa sõna ja vägeva maagia, mitte vägivallaga. Aga 

siis tulid musungud. 
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Musungud tungisid meie maale, lõhkusid meie tornid, röövisid meie toidu ja ei võtnud kuulda meie tarku sõnu. Nad kasutasid 

tumedat maagiat ega hoolinud, kes nende teele ette jääb või selle pärast kannatab. Kui järele olid jäänud veel vaid viimased 

meie uhketest tornidest kogunesid kõige targemad meie esivanematest ja plaanisid lausuda nõidust, mis hävitaks kõik 

musungud. Nad oleks võinud seda teha, aga nad mõtlesid ümber, sest hävitades kõik musungud, sureksid nii nende noored kui 

vanad, nende sõdurid kui õpetajad, ja siis oleksime meie ise sama kurjad tapjad, nagu musungud olid teistele. Küll läheb aega 

mööda ja isegi musungud õpivad lõpuks, kuidas olla tark ja hea. Kui see päev tuleb, siis saavad Hebedeni lapsed ja musungud 

õppida elama koos ja ilma tülita. Nii arvasid meie esivanemad. Kuid meie esivanemad ei tundnud musungusid. Mitte nii, nagu 

meie neid tundma oleme õppinud. Nad ei teadnud, et musungud ei õpi kunagi. Nad ainult tapavad ja röövivad ja muud nad ei 

oska. 

Musungud tapsid meie targad. Nad põletasid meie kodud ja kallasid isegi meie tornide varemed üle mürgiga, nii et keegi ei 

saaks kunagi leida meie esivanemate tarkusi. Nad jahtisid meid mägedes ja niitudel, aga mitte toidu pärast, nagu meie jahime, 

vaid ainult kiusu ja õeluse pärast, et kõik Hebedeni lapsed surma saata. Ainult need meie hulgast, kes end sügavale metsa 

peitsid, võisid ellu jääda. Metsadest musungud meid üles ei leidnud, aga nii järeleandmatud olid nad oma kurjuses, et nad 

saatsid oma tööd lõpule viima kolm deemonit, kes meid metsadest üles otsiks ja maha murraks. Need peletised olid Leegur, 

kes otsib meid maa alt, Krondon, kes otsib meid maa pealt ja Jündur, kes otsib meid maa kohalt. Kuni tänase päevani otsivad 

deemonid oma lastega meie rahvast. Sellepärast ei tohi sa mitte kunagi minna üksinda metsa uitama! Just seda deemonid 

loodavadki. 

Kui musungud arvasid meid kõiki surnud olevat, läksid nad minema ja jätsid meid deemonit küüsi. Meie olime laiali pillutud. Me 

olime üksi ja ei osanud metsast üksteist üles otsida. Ilma tarkadeta ei teadnud me enam, millised taimed kõlbavad süüa ja 

millised on mürgised. Me ei osanud ehitada endale isegi onne ega lausuda ühtegi maagiat. Me pidime kõike hakkama otsast 

peale õppima ja kõik see aeg murdsid meid halastamatult deemonid. Aga meie, Hebedeni lapsed, oleme tugevad ja nutikad. Me 

õppisime, kuidas deemonitega võidelda ja kuidas metsas tuleb elada. Sinu vaarema õpetas seda sinu vanaemale, sinu vanaema 

sinu emale ja sinu ema sinule. Sellepärast pead sa hoolega kuulama kõike, mida ema ütleb ja õppima tema tarkusi, sest need 

on meie esivanemate tarkused ja ühel päeval pead sina neid õpetama oma lapsele. 

Selliselt elasime me päris hästi ja aina paremini. Aga siis ühel päeval vaatasid musungud oma musta maagiaga jälle Hebedeni 

poole ja said teada, et me oleme ikka veel elus. Sinu vanaema mäletab veel seda päeva, kui ta oma ihusilmaga nägi, kui tormise 

ilmaga äike kõmises ja koos sellega musungud oma raudkoletistega taevast alla sadasid. Nad tulid tagasi, et oma tapatöö 

lõpule viia. Mõned rumalamad meie seast arvasid, et musungudega võib rahu teha, aga nemad on kõik surmaroaks saanud. 

Musungud ei tunne rahu. 

Me peame oma esivanemate vigadest õppima ja musungudele lõpu tegema. Meie esivanemad on kinkinud meile oma tarkused 

ja nüüd nad jälgivad meid. Ainult meist sõltub, mida me selle tarkusega peale hakkame. Nõidus musungude hävitamiseks, 

millega meie esivanemad algust tegid, tuleb lõpule viia. 

IMINENE 

Iminesed on oma välimuselt väga sarnased inimestele, kuid vähem ettevõtliku iseloomuga. Nad on kosmoserahvaste seas 

tuntud kui teise järgu kodanikud ja lihttöölised. Enamasti ootavad nad töö eest mitte raha, vaid kanepit, mille suitsetamine on 

neile vajalik elus (ja pilves) püsimiseks. Seonduvalt on tüüpiline iminene sõbralik, rahumeelne ja muretu. 
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Seiklustes 

Oma füüsilistelt parameetrilelt ei erine iminesed inimestest. 

Ainevahetus 

Hapnikku ja vett vajavad iminesed samamoodi nagu inimesed. Inimeste ja imineste ainevahetus erineb esiteks selle poolest, et 

iminesed tarbivad dekstrokiraalseid aminohappeid ja inimesed levokiraalseid, mistõttu ei ole nende toit vastastikku vahetatav. 

Teiseks puutuvad iminesed juba ülinoorest east kokku tetrahüdrokannabinooliga (kanep) ja sattuvad sellest nii tugevasse 

sõltuvusse, et võõrutamine täiskasvanueas on raporteeritud letaalsena. Iminesed vajavad kanepit kolm korda päevas ja see 

on neile sama oluline nagu inimeste jaoks toit. Toitu ennast vajavad nad aga vähem - see on rohkem mugavuse kui vajaduse 

küsimus. Nädal või enam kestev nälg siiski kurnab iminest ja päris ilma toiduta ta rohkem kui aastat naljalt üle ei ela. 

Perekond 

Iminesed on vabameelsemad ja nende perekondlikud sidemed pole nii tugevad kui inimestel. See erinevus on aga kultuuriline 

rohkem kui füsioloogiline. Järglaste saamise põhimõtted kehtivad mõlemale samamoodi. 

Stereotüüp 

Üks õige iminene võtab elu vabalt. Ta ei muretse eesmärkide või edu pärast. Kui pläru ees on, siis pole elul midagi viga. Ta 

teeb, mis vaja, et söök ja kanep lauale teenida, aga ei enamat. Tihtipeale on nende osaks teha füüsiliselt rasket ja ohtlikku tööd, 

milleks murelikumad ja stressialtimad liigid ei sobi. Ta naudib lihtsaid mõnusid, nagu päikesepaiste, jahe järvevesi, seks ja 

kitarrimäng. Hügieen on valikuline. Näiteid imineste tüüpnimedest: Stna, Nahuj, Träk, Iram, Tibmel. 

INIMENE 

Inimesed on Võimkonnas praktiliselt tundmatud väljasuremise äärel olev rahvas, kelle kogu ülipisikese populatsiooni 

tsiviliseeritud osa elutseb Punase Loori taga, siseõdade käigus elukõlbmatuks pommitatud Terra orbiidile jäävas 

kosmosejaamas. Inimesed on sõjakad olendid, kes elavad ja liiguvad gruppides. Üksik inimene pole millegi poolest 

märkimisväärne, aga meeskonnas on nad hirmuäratavalt võimekad. Ühtlasi on neil ainulaadne võime iseseisvalt paraneda. 

Seiklustes 

Inimesed on seikleja standardetalon. Kõik teised liigid suudavad kokkuvõttes teha samu asju, mida inimene, kuigi see võib 

kirjelduslikult teistmoodi välja näha. Nii mängijad kui mängujuht peavad olukordi lahendama sellest lähtuvalt. Näiteks kuigi 

blörril on kuus kombitsat, saab ta ikkagi kasutada vaid kahte "kätt" nagu inimene ja kuigi agvar hõljub, ei saa ta üles-alla liikuda 

rohkem kui inimene kükitada ja hüpata. Kui sellele rusikareeglile on mõni erand, siis on see vastava liigi kirjelduses välja 

toodud. 
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Ainevahetus 

Elamiseks peavad inimesed tarbima hapniku, vett ja kuumtöödeldud orgaanikat. Hapniku puudumisel saabub surm minutitega, 

vee puudumisel päevadega ja orgaanika puudumisel kuudega. Inimesed suudavad seedida vaid levokiraalset orgaanikat, mida 

leidub Võimkonnas oluliselt vähem kui dekstrokiraalset. Inimeste kehadel on harukordne võime spontaanselt taastuda – neile 

tekitatud vigastused paranevad aja jooksul iseeneslikult. Nad eritavad tsükliliste vahedega mõned korrad päevas vedelikku ja 

toitainetest tühjendatud orgaanilist pruunjat massi. Inimesed elavad umbes 80 aastat. 

Perekond 

Inimestel on kaks sugu. Järglaste saamiseks sisestab isasolend oma sugujäseme süvendisse emasolendi kehal, misjärel 

hakkab emasolendi sisemuses arenema uus inimene. Aasta aega hiljem eraldub järeltulija emasorganismist sama süvendi 

kaudu. Järglane sisaldab geneetilist materjali mõlemalt vanemalt. Traditsiooniliselt valib inimene endale sugupartnerit suure 

hoolega ja kui otsustatakse koos järglasi saada, siis jäädakse ülejäänud eluks kokku nende sigitamise ja kasvatamisega 

tegelema. 

Stereotüüp 

Tüüpiline inimene täidab olulist rolli mingis endast suuremas grupis. Liigikaaslastega on ta sõbralik ja seltsiv, teistega 

ettevaatlik ja kahtlev. Ilma ühtegi gruppi kuulumata kaotaks ta aja jooksul mõistuse. Tema gruppi iseloomustab keeruline ja 

väga paljudest teguritest sõltuv hierarhia. Üksinda ei ole inimesed tavaliselt kuigi võimekad, aga gruppi panduna hakkavad nad 

endale automaatselt erinevaid rolle võtma, muutudes tervikuna nutikaks ja tugevaks. Inimese perekond on tavaliselt suur ja 

imbunud läbi elukestvatest vastastikest sõltuvussidemetest. Näiteid inimeste tüüpnimedest: Ants, Juhan, Kärt, Mari, Lembit. 

INKVISITSIOON 

Inkvisiitorid (ehk justitsiaarid) on erilise üleskasvatusega kohtumõistjad, kellele omistatakse üleloomulikke võimeid. Neil on 

Paladinidest eraldi auastmete süsteem kuni Senatini välja. Kuigi Paladinid võivad arreteerida kahtlusaluse, ei tohi teda 

käsitleda kurjategijana enne kui justitsiaar pole nõnda otsustanud. Süüasja võib algatada igaüks, kui ta suudab leida inkvisiitori, 

kes on nõus juhtumi kohtumõistmisele võtma. Paraku võib inkvisiitori leidmine väikestes piirkondades olla keeruline. 

JUMALAD 

Kosmilisel tandril tegutsevad meist kõrgemad jõud. Palvetega saab esile kutsuda käegakatsutavaid mõjusid, nagu puudutusega 

haiguste ravimine või ruumi pühitsemine nii, et seal ei saa lausuda valet. Seda nimetatakse jumalikuks maagiaks ning see 

eristub drastiliselt ilmalikust maagiast.  
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Erinevaid religioone leidub pea lugematul hulgal ja usu vägi on neis kõigis erinev. Kes või mis on jumalused, pole selge, kuid ei 

saa ümber lükata fakti, et kindlate palvete, pühamärkide, hingeseisundi ja altarite vahendusel pääseb ligi üleloomulikule väele, 

mis ei sõltu manaväljadest. 

Väärib mainimist, et hoolimata mõnest targutajast on religioosne vägi tegelikult müstika nii teadlatse kui spiritualistide jaoks. 

On küll leitud mitmeid seoseid palvuste, hingeseisundite ja käitumismustrite ja teatud tüüpi "jumalike" ilmingute vahel, aga 

need seosed on laialivalguvad ja muutlikud. Mõnikord toimib sama asi ühtviisi ja teinekord teistviisi. Täpselt sama palve võib 

radikaalselt erineda kui lausujaks on teine isik. Mõnedel perioodidel leiavad rohkem väge ühe jumaluse järgijad ja teistel 

perioodidel hoopis teistele jumalustele palvetajad. Laialt tuntud väega argised palvused võivad üleöö lakata toimimast ja 

teinekord vaikivad jumalad ühekaupa või ühiselt aastakümneid või kauemgi, ilma et keegi oskaks sellele head seletust pakkuda. 

Pole puudu ka nendest, kes ideed jumalustest labaseks lolluseks peavad ja palvuste väele laia valikut muid alternatiivseid 

seletusi pakuvad. 

KAPITOL 

Delta Serpenteses on neli eraühingut, mis on nii võimsad, et ei karda isegi paladine. Kapitoli harud ulatuvad kõikmõeldavatesse 

kaubandussuundadesse. Nad on tuntud kasumi armutu jahtimise eest, isegi kui see tähendab riskimist vahele jääda massiliste 

tapmiste või orjastamisega. Kuigi mitmed sekretärid Kapitoli ridadest on kandnud seetõttu surmanuhtlust, pole seni leitud 

tõendeid, mille alusel mõista süüdi kogu Kapitoli võrgustik. 

Ametlikult on Kapitoli näol tegemist kaubatranspordi ettevõttega, kes tagab anonüümsete saadetiste turvalise toimetamise 

ükskõik kuhu Võimkonna piirides. On aga avalik saladus, et Kapitol on seotud suure hulga otseselt ja kaudsemalt ebaseaduslike 

tegevustega, nagu näiteks orjalaagrite pidamine napilt väljaspool Võimkonna piire.  

Räägitakse, et Kapitoli täisliikmeks saamiseks tuleb tunnistajate juuresolekul sooritada juhuohvri rituaalne tapmine. 

Tõendusmaterjal teost on üks vahenditest, millega Kapitol tagab täisliikmete lojaalsuse. Kapitol on gigaettevõtetest küll 

vaeseim, aga nad annavad suurima osakaalu oma tulust liikmetele isiklikuks heaoluks. Kapitol hoiab omasid. Rahast ja abist 

vähegi kõrgematel liikmetel puudu ei tule. 

Kapitol koosneb erinevate suurustega frantsiisidest, mida juhivad sekretärid. Sekretärid alluvad omakorda direktorile. Kapitol 

eristab enda ridades täisliikmeid ja noorliikmeid. 

KINERJAAL 

Kinerjaal on Võimkonna ainus ametlik keel. Kinerjaal on konstrueeritud suupäraseks kõigile Võimkonnas domineerivatele 

kosmoserahvastele, kuigi kõlade erinevus mõistagi säilib. Kinerjaal sümboliseerib Võimkonna ühtsust, sest kogu tsivilisatsioon 

kõneleb seda emakeelena. Liigilisi emakeeli tänapäeval enam tunta. Kaks Võimkonna eri paigust pärit erineva kõnepruugiga 

agvarit tunnevad vähem kokkukuuluvust kui samast kandist pärit ühtset žargooni jagavad agvar ja blörr. 
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KOODEKS 

Koodeksis on kirjas kõik Võimkonna seadused. Koodeks tagab kõigile kodanikele, et nad on vabad isikud. Muuhulgas tagab 

Koodeks, et kodanike tervist ei tohi sihilikult kahjustada, neid ei tohi orjastada, piinata ega tappa; neilt ei tohi nende vara ära 

võtta ega seda ilma nende loata kasutada; ja neid ei tohi käsitleda kurjategijatena, kuni inkvisiitor pole neid süüdi mõistnud. 

Koodeksi täitmist tagavad paladinid ja selle rikkujatele määravad karistusi inkvisiitorid. 

Koodeks on Võimkonna alustala, liim ja eesmärk. Koodeks ei sarnane mitte niivõrd põhiseadusele, vaid pigem piiblile. Selle 

tekst on püha, puutumatu ja muutmatu. Selle värsse tsiteeritakse ja kasutatakse õigluse defineerimisel. Teadmatuse loor, mis 

Võimkonna kodanikel lasub, ei tee aga erandit ka Koodeksile ja eriti keegi ei tea kui vana täpselt Koodeks on või kes selle 

kirjutas. Koodeks lihtsalt on. 

Paladinid teavad, et Koodeks koosneb lauludest. Koodeksis on kokku täpselt kümme korda kümme (ehk sada) laulu ja iga laul 

koosneb täpselt kümnest värsist. Laialt on levinud uskumus, et tegelikult on Koodeksis lisaks veel kümme salalaulu mille sõnad 

leiab vaid originaalteosest Senati kätes. Koodeksi laulude tõlgenduste põhjal on üles ehitatud kogu Võimkonna ühiskond. 

Akadeemias peavad paladinid koos viisiga pähe õppima kõik sada laulu, aga peale lõpetamist neid tavaliselt enam nii täpselt 

meeles ei peeta. Järgnevalt on välja toodud mõned olulisemad laulud paladini töös ja akadeemias õpitud tõlgendused.  

VALGUSE LAUL 

Pimedusse süttis säde ja sädemest kasvas leek. 

Ei iial enne polnud varjud säärast näinud. 

Leek ei tohi kustuda. 

Pimedus ei tohi võimust võtta. 

Tuli peab kasvama kuni kõik saab valgeks ja pimedust enam ei ole.  

Iga leek on kogum tillukesi sädemeid. 

Valgus, mis saab olla vaid seetõttu, et iga säde selles eredalt kiirgab. 

Kõigest, mis leeki sünnib ja mida tuli neelab, võib saada säde, kui see vaid suudab valgust ilmale tuua. 

Säde, mis kasvatab leeki, on püha ja säde, mis leeki ei kasvata, pole üldsegi säde. 

Vahest leek pimedusse söekillu raksatab, seal hõõgugu vapralt too üksik pird. 

Tõlgendus ja rakendamine 

Võimkond peab iga hinna eest püsima. Võimkond peab võimalusel laienema. On suur vahe suvalisel tüübil, kes Võimkonna alal 

elab - igasugu kanad, põdrad, pärismaalased jt, keda nimetatakse (kui nad üldse nimetamist väärivad) "asukateks" - ja 
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Võimkonna liikmetel, kes reaalselt teostavad Koodeksit - neid nimetatakse "kodanikeks". Igal Võimkonna asukal on õigus saada 

kodanikuks, kui ta suudab tõestada, et tahab ja suudab Koodeksit täita. Mitte-kodanike saatus pole Võimkonna mure. 

Tavapraktikas tähendab kodanikuks saamine kodanikueksami sooritamist, mida viivad läbi inkvisiitorid. Inkvisiitor otsustab ise, 

mida ta eksamil täpselt kontrollib ja uurib. Inkvisiitor peab igale ühele, kes temalt seda soovib, andma ausa võimaluse eksamit 

teha. Eksami edukal sooritamisel paigaldatakse värske kodaniku organismi genekip. Sellest tulenevalt ei saa väike laps kuni 

eksami sooritamiseni olla kodanik. Kuna ta pole kodanik, siis on ta asukas, kelle tema vanem(ad) on ise loonud ja kes on seetõttu 

nende omand. Kodaniku staatusest võib ka loobuda, aga genekippi enam välja ei võeta, selle asemel lisatakse sinna märge, et 

tegemist pole enam kodanikuga. Kodaniku staatust on võimalik ka taastada, kui uus eksam sooritada. 

Koodeks kehtib Võimkonna piirides. See tähendab, et väljaspool Võimkonna sooritatud kuritegusid ei karistata (või õigemini ei 

ole võimalik kuritegu sooritada, sest pole seadust, mida rikkuda). Kui lähed piiridest väljapoole, pead ise vaatama, kuidas 

hakkama saad.  

VABADUSE LAUL 

Iga meel on maailma sündinud vabana. 

Õigluse vägi ei käsuta, vaid kingib tiivad. 

Vägi, mis katsub vabadust röövida, on kurjast. 

Meie kindel meel ahelaid ei luba. 

Igaühel on antud otsustada, mis on vale ja mis on õige. 

Mina ja ainult mina otsustan, kuhu sean oma elu taevapurjed. 

Vaata ainult, et teekond ei rebi tiibu teistelt ja maailm on valla. 

Meie vägi peletab kurjust, kandku ta kihvu või salakavaluse rüüd. 

Ei kuula ma teist, kui minu süda aastaringi teab, mis mulle on õige. 

Ei oota ma almust, sest üksi olen oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. 

Tõlgendus ja rakendamine 

Võimkonna kodanikud on vabad isikud. Nad ei ole teenrid kellelegi, isegi mitte Võimkonnale. Võimkond mitte ei valitse enda 

kodanikke, vaid tagab neile vabadust. Igal Võimkonna kodanikul on vabadus elada ja mitte ainult hinge sees hoida, vaid elada 

selliselt nagu ta ise tahab ja suudab. Keegi ei tohi talle eelarvamuste tõttu kätt ette panna. Diskrimineerimine on lubatud ainult 

asjasse puutuva võimekuse põhjal. Näiteks ei tohi keelata blörril iluuisutajaks hakkamast kui ta tegelikult suudab piruette teha 

või keelduda üürnikuks võtmast jõhkralt tätoveeritud kuldhambaga jõmikat kui pole tõestust, et tal on korteriga halvad 

kavatsused. 
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Iga kodanik võib ise otsustada, milliste põhimõtete järgi ta elab. Ainsaks piiriks sellele on, et keegi ei tohi kasutada omaenda 

vabadust selleks, et teistelt vabadust ära võtta. Kui see juhtub, peavad Võimkond ja selle kodanikud sekkuma. Näiteks ei ole 

mürgiste mõnuainete valmistamine ega tarvitamine keelatud, sest kodanikud on vabad tegema oma eluga, mis ise tahavad. 

Küll aga ei tohi panna küla keskele püsti mürkgaase paiskavat narkolaborit, mis takistab naabrite vabadust elada oma elu 

tervislikult. Piiripealsete olukordade korral, kus näiteks üks naaber tahab kasutada oma vabadust öösel remondi tegemiseks 

ja teine magamiseks, leiab seadusliku lahenduse läbi inkvisiitori, kes otsustab isikliku äranägemise ja koodeksiteadmiste põhjal, 

mis oleks õiglane lahendus. 

Kaheksandast värsist Vabaduse Laulus tuleneb, et vabadust tuleb kaitsta mitte ainult nende eest, kes seda jõuga ära võtaksid, 

vaid ka nende eest, kes seda pettusega võtta tahavad. Näiteks ei saa lubada, et seesama narkolabor oma saaste kohta valetab 

ja seda ohutuna esitab. Selle tagamiseks on kõik osapooled kohustatud kinni pidama lepingutest, mille nad on biomeetriliselt 

allkirjastanud. Ainsad lepingud, millest ei pea kinni pidama, on need, mis on allkirjastatud otsese ähvarduse sunnil ja need, 

mille sisu hõlmab Koodeksi vastu töötamist. Muid piiranguid vabatahtlikult allkirjastatud lepingutel pole, selliselt võib ennast 

kasvõi orjaks müüa (kuigi seadus teda sel juhul orjaks ei nimetaks). Tagamaks vabadus ümber mõelda, ei kehti ükski leping 

kümne kuu, nende lõppedes võivad osapooled soovi korral lepingut korrata. 

Lisaks täielikule vabadusele oma elu üle on igal kodanikul samasugune vabadus ka oma vara üle. Varaks loetakse ka temale 

kuuluvaid loomi ja lapsi. Kuigi mõned kodanikud peavad laste ja loomade väärkohtlemist valeks, ei ole neil õigust selles osas 

suurt midagi ette võtta. Vara kasutamine viisil, milleks omanik pole luba andnud, rikub omaniku vabadust omaenda vara üle 

otsustada ja on seega Koodeksi rikkumine. Sellest lähtuvalt on keelatud ka näiteks ilma loata eramaal viibimine. 

Viimase värsi tõttu Vabaduse Laulus ei eksisteeri Võimkonna seaduse silmis juriidilisi isikuid. Kodanik võib igasugu lepinguid 

sõlmida ja nimetada enda lepingute võrgustikku ettevõtteks ja isegi sellele ettevõttele nime anda, aga reaalsuses vastutab ta 

kõigi ettevõtmiste eest omaenda isiku naha ja karvadega. Tiitlid nagu "osaühing" või "aktsiaselts" on meelevaldsed ja ei kanna 

seaduslikku tähendust. Tugevamad ettevõtted, mis säilivad ka peale omaniku lahkumist, saavad eksisteerida vaid juhul, kui neid 

iseloomustavad tugevad sidemed ja mitteametlikud, kuid rangelt järgitud siseeskirjad. Selles pole midagi otseselt 

seadusevastast, lihtsalt ametlik seadus ei kaitse selliste kirjutamata eeskirjade täitmist ega karista nende rikkumist. 

Samamoodi ei toimu Võimkonnas Vabaduse Laulu viimase värsi tõttu pärandamist sõna klassikalises mõttes. Igaüks peab oma 

edu või ebaedu ise nullist üles ehitama. Surma korral on rusikareegel finders-keepers ehk kes mingi lahkunu eseme leiab, võib 

selle endale võtta. Avalik vara, näiteks külas asuv maja, läheb tavaliselt sellele, kes sellega kõige rohkem seotud on, näiteks 

kes seda ehitada aitas või kes seal kõige pikemalt elanud on. Konflikti korral otsustab vara jagamise üle inkvisiitor. Paljud 

peavad auasjaks lahkunu vara tema matusetalitlusel hävitada. 

KOHTUMÕISTJA LAUL 

Kõige kõrgem vägi siin ilmas kuulub neile, kes mõistavad laule. 

Nad mõistavat kohut, ühel käel jõud ja teisel käel kaal. 

Ilma kahtluseta meeles nad kuulavad väge ja külvavad õiglust. 

Õilis hing sammub varjudest välja õigluse kaitsel. 
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Meel abiks on väele, mis tõde päevavalgele toob. 

Ainult laulude jõud püüab kurjad, mis olnud ja mida saatus veel toob. 

Jõuga võtta võib neilt, kelle süda on kurt meie viisile. 

Ei tegu ole patt, kui veel vihud on laual. 

Rikutud tasakaalu mõnikord paika seab rikkumine uus. 

Kõlagu kohtumõistja laul igasse kotta, kus elu on sees. 

Tõlgendus ja rakendamine 

Võimkonda valitsevad need, kes koodeksit kõige paremini mõistavad ja ellu viia oskavad. Nendest tippudest moodustub Senat, 

kellele alluvad paladinid (jõud) ja inkvisiitorid (kaal). 

Senati käsku (või selle käsku, kes Senatile lähemal on, ehk kõrgemat auastet omab) tuleb paladinidel ja inkvisiitoritel kuulata 

ilma kahtluseta, sest ainult Senat näeb, mis rolli iga otsus suures plaanis mängib. Kui käsk on ebapädev või rikub Koodeksit, 

siis vastutab käsu andja, mitte täide viija. Vanasti toimis käsuliin selliselt, et Senat valis välja isikuliselt kõrgeimaid käske täide 

viivad paladinid, kes omakorda valisid endale isikuliselt otsesed alluvad ja nii edasi kuni iga lihtsa reameheni välja. Võimkonna 

kasvades süsteem aga reformiti ja austmed seoti fraktsiooni suurusega. Rudimendina vanast ajast on endiselt võimalik 

paladinil vannutada end ühe konkreetse kõrgema auastmega paladini teenistusse, misjuhul ei pea ta täitma ühegi teise 

kõrgema paladini käske. 

Iga Võimkonna kodanik peab vastavalt oma jõule ja võimalustele sekkuma, et takistada Koodeksi vahetut rikkumist. Samuti 

peavad kodanikud paladinidele ja inkvisiitoritele kuritegude uurimisel abiks olema. Tavakodaniku asi ei ole aga taga ajada neid, 

kes on juba koodeksit rikkunud või takistada neid, kes seda alles tulevikus teha plaanivad. Seda peavad tegema paladinid. 

Paladinidel on õigus kasutada surmavat jõudu enda ja teiste kodanike kaitseks. Samuti on neil õigus kasutada jõudu nende 

vastu, kes arreteerimisel vastupanu osutavad. Paladinid võivad isegi konfiskeerida esemeid, mida on kuriteoks kasutatud või 

mis on kuritegelikult hangitud. Varastatud asjad tagastavad paladinid võimalusel õigele omanikule, vastasel korral jätavad aga 

endale. Samas ei tohi paladinid kedagi omaalgatuslikult karistada. Selle jaoks on inkvisiitorid. Paladin võib kahtlusaluse ainult 

arreteerida ja peab ta seejärel esimesel võimalusel inkvisiitori ette kohtumõistmisele korraldama. 

Ainult inkvisiitor otsustab, kas kahtlusalune on tegelikult süüdi ja kui nii, siis mis on talle sobiv karistus. Inkvisiitori karistus 

kurjategijale võib olla vastuolus koodeksiga, aga see tuleb siiski täide viia. Kõigil kodanikel on õigus õigluse nõudmiseks 

inkvisiitori poole pöörduda. 

KOOLUMOOTOR 

Kosmosesõidukitel on kolme peamist tüüpi mootoreid. Koolumootorid koolutavad aegruumi sõiduki vahetus ümbruses ja 

lubavad sooritada hüppe läbi hüperruumi valitud sihtpunkti. Koolumootorite võimsus on aga piiratud, mistõttu sobivad nad 
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kasutamiseks vaid ühe süsteemi piires. Sõltumata sihtpunkti kaugusest võtab hüpe aega 11,6 päeva. Hüperruumis ei eksisteeri 

distantsi klassikalises mõttes ja vahemaid mõõdetakse ainult ajas. 

Koolumootori käivitamiseks tuleb seda sõltuvalt mootori kvaliteedist kas alla tunni või lausa mitu tundi kasvava intensiivsusega 

soojendada. Soojendamine ei sega tigumootori tööd. Hüperruumis viibides hävineb silmapilkselt kõik, mis laevast eraldub. Kuna 

koolumootor ja kilbid toimivad vastasfaasi energiatel, ei saa neid samal ajal sisse lülitada. See tähendab, et hüperruumist 

väljudes ei ole kilp kunagi sees, vaid alles hakkab ennast koguma. 

Hüperruumis viibides on võimalik suhelda lähtepunkti tubulaarpunktidega kuni 48 tundi pärast lahkumist ja sihtpunkti 

tubulaarpunktidega kuni 48 tundi enne saabumist. Sama kaugele on võimalik hüperruumis liikujaid tuvastada ka radaritelt. 

Kattuvate trajektooride korral saavad hüperruumis viibivad laevad pidada majaka olemasolul sidet ka omavahel. Hüperruumist 

enne sihtkohta jõudmist välja kukkumine, näiteks tehnilise rikke tõttu, toob kaasa kogu laeva molekulidena laiali paiskumise 

rännutrajektoorile. 

Koolumootoreid laetakse päikese energiaga. Ühe laadimisega saab teha ühe hüppe. Laadimise aeg sõltub mootori kvaliteedist 

ja päikese intensiivsusest, jäädes kõige tüüpilisemalt vahemikku 20-40 tundi.  

Mõned kallimad koolumootorid on mitmetahulised, mis tähendab, et neid saab ülelaadida vastavalt tahkude hulgale mitmeks 

hüppeks järjest. Tahkude ümberseadistamine uueks hüppeks võtab umbkaudu sama palju aega kui täislaadimine, seega on 

mitmetahulised koolumootorid kasulikud ainult spetsiifilistes olukordades, näiteks ilma päikeseta süsteemi rännates.  

KOSMOSELAEVADE KLASSID 

Laevad jaotatakse suuruse põhjal klassidesse, mida on kokku kuus - alates väikseimast goblin (mahutab üksikuid sõitjaid), 

hobgoblin (mahutab kümneid sõitjaid), ogre (mahutab sadu sõitjaid), minotaur (mahutab tuhandeid sõitjaid), lohe (mahutab 

kümneid tuhandeid sõitjaid) ja titaan (mahutab sadu tuhandeid sõitjaid).  

Goblini ja hobgoblini klassi laevu nimetatakse ka süstikuteks, kõiki suuremaid aluseid aga kandelaevadeks. Kandelaevadel pole 

suuruse tõttu planeedil maandumise võimekust, kuid see-eest mahutavad nad ära koolu- ja paardmootori. Majakaga 

kandelaevad kannavad tiitlit ISL (isalaev), ilma majakata kandelaevad tiitlit EML (emalaev). 

KREEDIT 

Kreedit on võltsimatu kontrollalgoritmiga virtuaalraha. On olemas erineva väärtusega kreediteid. Kõige odavamad on A-

kreeditid ja järgmised kategooriad lähevad tähestiku järgi kallimaks, kuid neid ei saa kindla suhte järgi ümber teisendada. 

Igapäevatehinguid sooritatakse enamasti A-kategooria kreeditiga, näiteks drink baaris on keskmiselt 0,5 A-kategooriat ja päts 

saia 0,05 A-kategooriat, uue sõiduki hind oleks aga juba vähemalt 1 B-kategooria kreedit. Surma korral isiku kreeditid kustuvad. 

Kreeditpank on Senatile kuuluv ettevõte. Paladine rahastatakse läbi Kreeditpanga teenitud tulude. Kuigi Kreeditpank ei paku 

laene, võtavad nad iga ülekande eest vahendustastu 25%. See tähendab, et kui Juku kannab Juhanile üle 10 kreeditit, siis 

Juhani kontole jõuab 7,5. Hea tava kohaselt on see äri tehes juba hinna sisse arvestatud. Selline maks on Koodeksiga kooskõlas, 
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sest kreeditite kasutamine pole kohustuslik. Maksud on Võimkonnas keelatud, kuna töötamine on oma aja investeerimine raha 

teenimiseks ja riik, mis seda raha ära võtab on sama, nagu riik, kes sunnib enda kodanikke osa aega tasuta töötama, ehk 

orjatööd tegema. Kaupmeestel on vaba voli mitte kreediteid kasutada ja vahetada sõiduk näiteks lamba vastu või äritseda 

üldse omaenda välja mõeldud rahaga. Väiksemates piirkondades nii ka tehakse. Kuna kreeditid on aga universaalsed ja 

võltsimatud, toimub kogu nimetamist vääriv majanduslik tegevus siiski just Kreeditpanga vahendusel. 

KRÜOKAMBER 

Krüokambrisse paigutatud organismid jäävad sügavasse unne, mille jooksul vananevad nad umbes kümme korda aeglasemalt 

võrrelduna ärkvelolekuga. Krüouni eeldab aga lisaks spetsiaalsele ja energiakulukale kambrile uinutamise hetkel paika pandud 

ärkamiaega. Fikseeritud ärkamisajast varem äratamine toob organismile kaasa pöördumatu sandistumise kui mitte surma. 

Peamiselt kasutatakse krüound rännumootoritega laevadel. 

KURADINOAD 

Kuradinoad on väiksearvuline ja raskestileitav, kõige tuntum ja ohtralt legendidega ümbritsetud salamõrtsukate 

organisatsioon. Nende efektiivsus annab alust sosinatele, justkui kasutaks Senat ise Kuradinugasid seal, kus Paladinid tööks 

ei sobi või sellega hakkama ei saa. 

KUUS PUNKTI 

Palju õnne - oled tähelepanelik infokoguja! Esimene mängija, kes leksikoni füüsilises eksemplaris sellele sissekandele siin 

pastakaga enda nime juurde kirjutab ja seda mängujuhile näitab, saab kuus punkti.  

MAJAKAS 

Majakad kiirgavad ligi miljardi kilomeetri või 48 tunni hüperruumi raadiuses laiali tubulaarpunkte, mida kasutatakse 

sidepidamiseks. Ainuke alternatiivne sidepidamisvõimalus käib läbi kaablite. Enamustel planeetidel on üksainus majakas, mis 

on sageli planeedi võimsaim ehitis, kuigi mõnikord leidub majakaid ka suurtel kandelaevadel.  Sideseadmed näevad loetelu 

kõigist tubulaarvälja lülitatud sidevahenditest. Ka radarid toimivad tubulaarpunktipõhiselt. 

Majakas kiirgab välja tubulaarvälja, mis on sarnane valgusväljale, kuid pole silmale nähtav ja läbistab takistuseta igasugust 

mateeriat. Tubulaarsidet ei ole võimalik selektiivselt välja lülitada, justnagu lampi ei saa pimedas toas seadistada selliselt, et 

üks isik valgust ei näe, samas kui teised näevad. Küll aga on võimalik paigaldada välja blokeerivaid sidesegajaid ("valgust" 

varjata) takistades igasugust tubulaarsidet mingil alal. Selline tehnoloogia töötati välja Verise Pühapäeva kogemuste abi, aga 

on eksklusiivselt kallis ja haruldane. 
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Erinevalt klassikalisest raadiosidest, kus iga raadio kiirgab igas suunas välja raadiolaineid, kasutavad tubulaarraadiod 

majakast kiirguvaid tubulaarpunkte, mis reastuvad konkreetseks rajaks ühest sidevahendist teiseni. Seetõttu ei ole 

tubulaarsidet fundamentaalsetel põhjustel võimalik vahelt kuulata. Mitme paralleelse ühenduse korral saab saatja valida, 

millisele tubulaarrajale lülitub. Sissetulevat rada võib ka ignoreerida.  

Tubulaarraadiotega on võimalik ühendust võtta sisestades spetsiaalse koodi, mis vastab teisele sama majaka piires olevale 

seadmele. Sageli kasutavad isikud enda sidevahendi koodiks isikukoodi, et olla kõigile soovijatele kättesaadavad. Võõra 

isikukoodi kasutamine sidevahendi koodina on ebaseaduslik, aga isikukoodi asemel võib kasutada mõnda suvalist teises 

formaadis koodi. Koodi muutmine on keeruline ümber kalibreerimine, milleks kulub asjatundjal umbes üks tööpäev. 

Lisaks konkreetse aparaadiga ühendamisele saab raadio lülitada ka teavitusrežiimile, mis tähendab, et võetakse ühendust 

kõigi sidevahenditega, mis sisaldavad kas mõnda konkreetset koodijuppi (näiteks paladinide signatuuri) või jäävad teatud 

kilometraaži raadiusesse või mõlemat. Tavaline käsiraadio ei ole aga võimeline ise rajama rohkem kui üksikuid tubulaarradasid 

korraga ega seetõttu tekitama ise uut ühendust ühel ajal rohkemate sidevahenditega. Ühendusseadmed võimaldavad ka 

blokeerida teatud koodijuppi sisaldavaid ühendusi või konkreetseid allikaid, kuid püsivad üldplaanis siiski nähtaval. 

Mitme majaka või kandelaeva paigutamisel teineteise piirile tubulaarväljad ühenduvad. Seda nimetatakse jätkatud 

tubulaarväljaks, mille osad on autonoomsed tubulaarväljad. 

MAJANDUSVABADUS 

Iga Võimkonna kodanik on vaba. Maksud on keelatud, sest töötamisega teenitud raha kohustuslik ära andmine on sama, mis 

tasuta töötama sundimine ja orjus on ebaseaduslik. Igaüks on vaba töötama mistahes tingimustel soovib ja seega ei eksisteeri 

miinimumpalka ega puhkuseseadust. Kõigil on vabadus otsustada, kuidas enda last koolitada või palju maksta tervise teenuste 

ees, mistõttu puudub üldharidussüsteem ja tasuta arstiabi. 

MANA 

Kuigi mana, ehk ilmalik maagia, võib esmapilgul paista müstilise võluväena, on see tegelikult loomulik osa maailmast, justnagu 

elekter või gravitatsioon. Mana teeb eriliseks ainult see, et seda mõjutavad aju keemilised reaktsioonid, mida nimetame 

mõtlemiseks. Spetsiaalselt treenides on võimalik sisendada endale mõtteid ja emotsioone, mis peegelduvad manavoos 

spetsiifiliste tagajärgedena, näiteks välgunoole või silmapettena. Need võttted toimivad aga ainult juhul kui viibida piisavalt 

tiheda manavooga keskkonnas. 

Universumis on palju jõude, mis meid kõiki mõjutavad, kuigi me neid käega katsuda ega silmaga näha ei saa. Radioaktiivsus, 

magnetväljad, gravitatsioon ja manavoog on ühed nendest. Mana väärib aga "nähtamatute" jõudude seas erilist positsiooni, 

sest mana mõjutub kognitiivsete tegevuse füsikokeemilistest protsessidest. Ehk lihtsamalt öelduna mõjutab manat see, mida 

me mõtleme ja tunneme. Manavoog on mõnes kohas tihedam (reeglina energiarikastel planeetidel) ja mõnes kohas hõredam 

(tühjas kosmoseavaruses sageli olematu). 
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Spetsiaalselt treenides ja mõnikord ka abimaterjale appi võttes on võimalik panna end kogema spetsiifilisi emotsioone ja 

mõtteid, mis kutsuvad ajus esile protsesse, mis mõjutavad manavälja saavutamaks spetsiifilist tulemust. Primitiivsed rahvad 

nimetavad seda sageli nõidumiseks. Tegelikult pole manavoos midagi üleloomulikku. Manavoo tihedust saab aparaatidega 

mõõta ja iga "loits" on taandatav füüsikaliseks valemiks, mida teadlased nimetavad mantrikuks. Sageli ei pruugi manaja ise 

omada mingeid teadmisi manavoost teaduslikus mõttes, justnagu suurepärane viiuldaja ei pea tingimata teadma heli levimise 

füüsikat ega pruugi isegi osata nooti lugeda. 

Manaväljade mõjutamine on seotud unega. Need, kes mantrikuid praktiseerivad, on avastanud, et sageli ei ole nad võimelised 

sama mantrikut kordama enne kui ei ole vahepeal maganud. Ilmselt ei ole see juhus, et kõik teadaolevad manaväljade üle mõju 

omavad liigid on füsioloogiliselt kohustatud magama ja und nägema. 

ORHIDEE 

Orhideed toituvad õienupukestest ega väljuta muud, kui magusat kaneelilõhna. Nad näivad atraktiivsed kõigile sõltumata soost 

ja liigist. Võõral planeedil kohatud  napiriideline bimbo on arvatavasti alati orhidee. Aga ära üllatu, kui teda jääb imetlema ka 

Sinu elukaaslane. Ja Sinu koer. Orhideed koguvad partnerite geneetilist materjali, kuni otsustavad rasedaks hakata ja muna 

muneda. Orhidee paaritub pikalt ja põhjalikult aga tunneb seejärel vajadust partner hüljata ja suguvõimetuks muuta. 

Seiklustes 

Orhidee näeb igale mõistuslikkule vaatlejale välja kui omaenda liigi atraktiivne paarituspartner. Seda isegi videosalvestuste ja 

piltide peal. Tegemist pole üksnes visuaalse efektiga - illusioon ei lagune orhideed puudutades ega isegi temaga paaritudes. 

Ometi on mingid olukorrad, kus orhidee ei käitu teda jälgiva liigi esindajana. Näiteks ei suuda ta blörrina kasutada isegi paigal 

seistes kõiki kuute kombitsat ega lähe agvarina läbi praost, kust ta tegelikult läbi mahtuma peaks. Neid trikke, mis orhidee 

tuvastavad, on veel ja mitte vähe, aga teadmine nendest ja veel vähem nende põhjustest pole laialt levinud, sest orhideed on 

kosmoserahvastest kõige harvema populatsiooniga. 

Ainevahetus 

Orhideed vajavad elutegevuseks vett, hapnikku ja õienupukesi. Mitte kõik õied ei kõlba süüa ja asendamatute toitainete 

hankimiseks on vaja küllalt spetsiifiliste tunnustega õisi, mille leidmine tüüpilisest metsast on umbes sama keeruline kui 

lihatoidu leidmine. Rusikareeglina on õis seda toitvam, maitsvam ja parem, mida ilusam see tüüpilisele vaatlejale näib. Hapniku 

puudumisel saabub surm minutitega, vee puudumisel päevadega ja õiekeste puudumisel nädalatega. Nagu enamus Võimkonna 

asukaid, suudab orhidee seedida vaid dekstrokiraalse ehitusega taimi. Ainevahetuse jääke eritavad nad pidevalt väikestes 

kogustes õhkuva magusa kaneelilõhnalise gaasina. Orhideed elavad umbes 70 aastat. 

Perekond 

Kui orhidee on endale partneri valinud, on ta tema kätte saamiseks valmis tihti nahast välja pugema. Paaritumine orhideedega 

on pikk, põhjalik ja mitmekordne protsess. Kui aga asjaga on ühele poole saadud, kaotab orhidee oma partneri vastu tavaliselt 
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igasuguse huvi ning tunneb tihtipeale ka kihku oma partner suguvõimetuks muuta (et temalt saadud head geneetilist materjali 

mitte konkurentidele jätta). Selliselt koguvad orhideed endale võimalikult palju võimalikult kvaliteetset erinevat geneetilist 

materjali. Kui orhidee leiab, et talle piisab kogutud materjalist – tavaliselt hõlmab see kogutud sugurakke kümnetelt või 

sadadelt isenditelt – on tal võimalik rasedaks hakata. Peale paari kuud rasedust muneb orhidee suure muna, millest peale 

sama pikka haudumisperioodi koorub välja uus orhidee. Orhideed, kes on munetud suurest geneetilisest valimist peetakse 

kõrgsuguseks. Kõigest ühe või paari isendi geneetilise materjali põhjal munetud orhidee on tavaliselt puudega. Orhidee 

peremudelis on seega üks vanem (ükskõik kas nimetada teda emaks või isaks), kellel on oma lastega tugev sotsiaalne side. 

Stereotüüp 

Tüüpiline orhidee on elegantne, kuid sõbralik. Ta ei lähe endast selliselt välja, et hakkaks röökima ja laamendama, vaid kui on 

kellegi peale pahane, siis jätab selle enda teada ja korraldab salaja valusa kättemaksu. Talle meeldib õrritada. Tihti räägib 

kaheti mõistetavat juttu. Tüüpiline orhidee armastab flirtimist ja sõnademänge. Talle meeldib seltskond ja tähelepanu. Tema 

prioriteet on võim. Näiteid orhideede tüüpnimedest: Hippophae, Rosacea, Calendula, Valeriana, Echinacea. 

Saladus 

Orhideede saladust jaga kampeini alguse poole ainult nendega, kes endale tegelaseks orhidee teevad.  

Orhideed ise teavad ja näevad, et nad on tegelikult paksud kahe suhteliselt lühikese käe ja jalaga jaanalinnu moodi olendid (40-

60kg). See ei takista neid tüüpsituatsioonis. Näiteks saavad nad vabalt köiest üles ronida või slaardi kallistada. Küll aga takistab 

see neid mingeid muid konkreetseid tegevusi tegemast. Näiteks ei mahu paks jaanalind läbi roomama kitsast pilust ja nende 

käed on liiga lühikesed omavahel kallistamiseks. Illusioon on täielik ja näiteks orhideed üles tõstes ei tundu orhidee mitte raske, 

vaid endal on kuidagi piinlikult vähe jõudu, et ei jakse kerget tibinat üles tõsta. 

OSS 

Ossid on elektrisignaalidel põhinevad küberneetilised teadvused, mis on saavutanud nii keeruka taseme, et nende kopeerimine 

oleks vähemalt sama keeruline kui bioloogilise mõistuse kopeerimine. Nad on võimelised liikuma ühest elektroonikatarbest 

teise. Tegusam oss võib oma elukohaks võtta näiteks mõne droidi, vaikust ja lihtsat tööd eelistav oss aga näiteks keeruka 

rösteri. 

Seiklustes 

Kuigi oss võib elada mistahes piisava keerukusega laeva või uksekella sees, saab tegelaseks valida siiski vaid sellist ossi, kes 

on otsustanud asustada humanoidset robotit. Tal on kaks kätt, kaks jalga ega erine oma keha suutlikkuselt inimestest. 

Mõistlikkuse piires võib seda muuta, kui kaasatulevate eeliste arvelt on kehal samaväärsed puudused (näiteks jalgade asemel 

on rattad). Mõned ossid on nii elutruu välimusega, et nende küberneetiline taust ei olegi ilmne. Oss ei hinga ja saab 

probleemideta olla ka vee all või avakosmoses. 
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Ainevahetus 

Sõltumata kehast on ossi teadvuse toimimiseks vaja vett, puhast õli, strontsiumakut ja elektrit. Oss ei hinga ja hapnikupuudus 

teda ei mõjuta. Vett tarbib oss mitu korda päevas, õli kord kolme päeva jooksul, elektrivõrgus laadimist korra nädala jooksul. 

Ilma vee ja õlita suudab oss elada mõned päevad, ilma elektrivõrgust laadimata mõned nädalad. Akut peab ta vahetama korra 

aastas. Nende ressursside lõppemisel oss aga tegelikult ei sure, vaid vajub unne, kus ta küll kaotab igasuguse kontakti 

välismaailmaga, kuid jätkab teadlikku mõttetegevust. See uni võib kesta kuni vanadussurmani. Jääkainetena väljutab oss paar 

korda päevas määrdunud õli ja jäätme alla võib lugeda ka vana ära kasutatud akut, mille oss peab korra aastas uue vastu 

vahetama. Ossid elavad umbes saja aastaseks. Oma elul lõpul oss tegelikult ei sure, vaid jõuab ajapikku kasvanud 

"mõistmiseni", misjärel tema teadlik mõistus ei suuda enam leida õigustust jätkamiseks ja lakkab eksisteerimast. Seega kasvab 

ossides ühes vanusega depressiivsus ja nukrutsev tagasivaade noorusajale. 

Perekond 

Ossid on vägagi võimelised kiinduma ja ei ole kuidagi frigiidsed. Nad harrastavad seksi mõnu, mitte järglaste saamise 

eesmärgil. Seksi akt võib välja näha väga erinev sõltuvalt ossi kehaspetsiifikast. Ossid tekivad spontaanselt ülikeerukatest 

programmidest, mis pealtnäha juhusest sõltuvalt võivad elule tärgata. Keegi pole suutnud leida kindlat viisi, kuidas tahtlikult 

oss luua. Seega pole ossil vanemaid klassikalises mõttes, vaid ta on pigem seotud meeskonna või ettevõttega, kes arendas 

tarkvara, millest nendest sõltumatutel asjaoludel sai oss. Suhted ossi ja tema loojate vahel on liiga erinevad, et saaks üldistusi 

teha. 

Stereotüüp 

Üks tüüpiline oss on humanoidse kehakujuga tegelane, kes koosneb suures osas masinlikest juppidest. Ta on uudishimulik ja 

kalkuleeriv, tegutseb harva improviseerides. Tüüpiline oss tahab kogeda nii paljut kui võimalik. Ta käsitleb oma elu väga 

teadlikult, seab endale eesmärke ja pühendub nende ellu viimisele. Siiski on talle olulisem mõista, kui saavutada. Ka teisi isikuid 

proovib ta mõista samamoodi nagu ülejäänud maailma, seada paika nende algortime ja käitumisprognoose. Paraku on mõistus 

liiga keeruline, et igapäevaelus sellistele üldistustele alluda, mistõttu tunneb tüüpiline oss end orgaanilise mõistuse lähedal 

ühtaegu lummatult ja kartlikult. Näiteid ossi tüüpnimedest: Ossidel pole onomastiliselt eristuvaid nimesid. 

PAARDMOOTOR 

Kosmosesõidukitel on kolme peamist tüüpi mootoreid. Paardmootorid on kasutusel ühest süsteemist teise liikumiseks. Need 

toimivad ainult koos paardväravaga, millest sisse liikudes objekt purustatakse ning resünteesitakse teisel pool 25 tundi hiljem. 

Selle protsessi ajal ei saa teised kehad väravat kasutada. Paardväravate tehnoloogiani jõudmist peetakse iga piisavalt kaugele 

jõudnud ühiskonna möödapääsmatuks verstapostiks. Galaktika on täis erinevate rahvaste erinevatel ajastutel rajatud 

väravaid. 

Paardmootor kasutab ühe hüppega tuhandeid liitreid kataplasmat. Üldjuhul tuleb paardmootorkataplasmat täis laadida iga 

paardhüppe järel. Kataplasma on haruldane valgust neelav aine, mille käitlemine nõuab ekstreemseid ettevaatusabinõusid. 
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Kataplasma tanklaid on enamuste tsiviliseeritud planeetide orbiidil ja mõnikord ka planeetidest eemal, iseseisvate 

asukohtadena. 

PALADINID 

Võimkonna korravalvurid. Sõdurid ja politseinikud. Paladinid on Senati tahet teostav jõud, mis kaitseb kodanike huve ja vahistab 

kurjategijaid. Kuigi enamik Paladine kannavad auga reamehe kahte tärni ega soovigi saada valitsejaks, on nad samas ainsad, 

kes seda tegelikult teha saavad.  Iga valitseja saab olla vaid Paladin ja iga Paladinide ohvitser peab olema mingi piirkonna 

valitseja. Valitsemine ei tähenda aga muud kui tagamist, et kõik Koodeksist kinni peaksid. 

Paladiniks saamiseks tuleb läbida raske viie-aastane väljaõpe sõjaakadeemias. Paladinid on rüütlid uhkes raudrüüs keset 

kaoses ja vaesuses virelevat Võimkonda. Paladinidelt oodatakse küll ausust, lahkust, vaprust ja üllameelsust aga nende enim 

idealiseeritud voorus on vankumatu distsipliin. Seda illustreerib hästi lugu Corbulost. Corbulo oli agvar ja paladinide kindral, 

keda Võimkonna rahvas palavalt armastas. Senat nägi Corbulo populaarsuses ohtu enda võimule ja kahtlustas lojaalset 

Corbulot alusetult ülestõusu planeerimises. Corbulo sai käsu ilmuda Senati ette. Tema laev maabus tervitavate rahvamasside 

ees Metropolisse. Kindral jõudis vaevalt jala maha panna, kui käskjalg ulatas talle Senatilt saabunud kirja, milles seisis käsk 

enda elule lõpp teha. Ilma pikema mõtteta võttis Corbulo vöölt oma tseremoniaalse mõõga ja torkas ennast surnuks, karjudes 

"Axios!" mis agvarite muistsest keelest tõlgendub kui "olen [paladini nime] vääriline". See on kõhklematu käsutäit, millest iga 

tõeline paladin hästi aru saab. 

PLANEETIDE SARNASUS 

Kuigi Võimkonna planeedid on ökoloogiliselt erinevad, siis suur enamus planeetidest, mida nad on suutnud koloniseerida, on 

füüsikaliste omaduste poolest sarnased Maale. See pole juhus. Kosmoserahvad on füsioloogiliste vajaduste osas sarnased ja 

suudavad koloniseerida ainult planeete, mille gravitatsioon, ning seeläbi ka suurus ja ajatsüklid, on enam-vähem 

harjumuspärases vahemikus. Mõistuslik elu, vähemalt nii nagu meie sellega harjunud oleme, areneb nähtavasti välja vaid üsna 

sarnaste parameetritega planeetidel. Kõrvalekalded nende parameetrites teevad koloonia rajamise  lihtsalt liiga paljunõudvaks 

nii tehnika kui asunike seisukohalt. 

POSTILJONID 

Kõige kiiremini toimub liikumine mööda paardväravaid, aga isegi nende imelise abiga ei ole võrku, mis ühendaks üheaegselt 

kogu galaktikat. Informatsioon liigub ainult nii kiiresti, kui võimekad on selle kandjad – postiljonid. Postiljonid on erilise 

võimekusega isikud, kes suudavad juhtida postilaeva läbi hüperruumi viie päevaga. Postitöötajad on ühiskonnas kõrges aus. 

Seda, kes takistab neil oma ülesannet täitmast, peetakse jälestusväärsemaks isegi lapsepilastajatest. 

Postiljon edastab kõik teated isiklikult otse adressaadile füüsilisel paberil, mis on suletud füüsilisse pitseeritud ümbrikusse. 

Postiljonide sümbol on tigu ja pasun. Postiljonid esindavad omaette iseseisvat ja poolreligioosset kultuuri. Nad ei lausu kunagi 
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valet ega aja häma (kuid võivad lihtsalt vait olla). Nad on vaiksed, pühad ja filosoofilised. Nad ei võta osa maistest rõõmudest 

nagu armastus või alkohol. Nende jaoks on oluline vaid auväärne tegu, nagu kirja kohale toimetamine, mille kõrval tagajärjele 

ei omistata mingit tähtsust. 

PUNANE LOOR 

Punane Loor on lugematu hulk seni teadmata süsteeme väljaspool Võimkonna piire. Mitmed neist on asustatud rahvastega, 

kes pole kunagi Võimkonnasse kuulunud või on sealt põgenenud. Paljud nendest süsteemidest sisaldavad järgmisi 

paardväravaid, mille ehitajad on ammu unustatud ja mis viivad veelgi kaugemale tundmatu kosmose sügavusse. 

 

RADAR 

Standardsed radarid kuuluvad iga pardaraali komplekti ja suudavad tuvastada ühe kilomeetri raadiuses teisi süstikuid. Radar 

saadab tuvastatud süstikutele automaatse käsukoodi, mis takistab raadiuses püsimise jooksul signaali saatjat relvadega 

sihikule võtta. Signaali blokeerimiseks kulub umbes pool minutit, aga selle alustamisel tähistab radar süstiku punase ehk 

vaenulikuna. Saadaval on ka võimsamaid radareid, mis detailsemat infot juba kaugemalt ja lubavad tuvastada isegi 

käsisidevahendeid. 

RUSIKAD 

Delta Serpenteses on neli eraühingut, mis on nii võimsad, et ei karda isegi paladine. Rusikate ainuke valdkond on turvateenuse 

pakkumine ja selle nime alla on nad koondanud eraarmee, mis on igati konkurentsivõimeline Paladinidega. Õnneks või kahjuks 

puudub Rusikal stabiilne juhtkond ja selle erinevad harud sattuvad ikka ja jälle nii hullusti tülli, et lahvatavad täiemahulised 

sõjad. Sellegi poolest on Rusikas arvestatav jõud, mille liikmeid austatakse ja peljatakse. 

Rusikad on suhteliselt lõdvalt seotud väiksemate grupeeringute kooslus, kus valitseb darvinistlik maailmavaade. Igal Rusikal 

on õigus väljaspool lahingut seada kahtluse alla oma ülemuse pädevus ja nõuda temaga duelli surma või alistumiseni. Kaotuse 

korral kaotab ülemus oma positsiooni võitjale. Rusikad on kehvasti distsiplineeritud ja pigem kogum teineteist vähe usaldavaid 

universaalsõdureid kui efektiivselt toimiv meeskond. Kui Rusikate juht sureb, korraldatakse „talgud", kus võideldakse omavahel 

seni, kuni selgub uus juht. 

Rusikatel on oma aukoodeks, kuhu kuulub näiteks põlgus mõrvarite vastu, kes tapavad väljaspool lahingut, näiteks toidu 

mürgitamisega. Mitteblörridest liikmete seas ei peeta lahingus suremist eesmärgiks, vaid pigem soovitakse tugevust 

demonstreerinud vastasele alistuda ja tema all uhkusega teenida. Paljud mitteblörridest Rusikad lähevad vanaduse saabudes 

rahulikult erru. Teenivatel Rusikatel on vähe lugupidamist nõrkade vastu, nagu näiteks needsamad erru läinud liikmed või muud 

vanurid ja sandid. 
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RÄNNUMOOTOR 

Kosmosesõidukitel on kolme peamist tüüpi mootoreid. Rännumootor nende hulka ei kuulu. See on haruldast tüüpi mootor, mille 

arendatud kiirus purustaks iga laeva, mis pole disainitud spetsiaalselt selle mootori jaoks. Rännumootorid paiskavad laeva 

kiiruseni kuni mõni protsent absoluutkiirusest. Nende eesmärk on võimaldada süsteemide vaheline liiklemine ilma väravate 

abita. Isegi selle meeletu kiiruse juures võtab rännumootoriga ühest süsteemist teise liikumine aega aastakümneid või isegi -

tuhandeid. 

SIERRA 

Sierra nime kannavad kokku 10 eliitkommandot. Need meeskonnad on ühe paladini – veebel Petruse – isiklik projekt, millega 

ta lootis teha ajalugu. Sierra meeskondade üleloomulik võimekus tuleneb neile eksperimentaalselt süstitud ainest iskonit, kuid 

isegi ilma iskonitita on tegemist oma eriala tippudega. Petruse idee ei leidnud Võimkonnas tunnustust, misjärel astusid nii 

Petrus kui Sierra meeskonnad hoopis Võimkonna vastaste leeri. 

Sierradele pani aluse veebel Petrus, keda inspireeris nooruses kogetud laevakaaperdamise üle elamine ja Šivan-Kiražide 

taktika Verisel päeval. 

Sierra 5 - meeskond, kelle juhtimisel Sierrad Võimkonna alluvusest lahkusid ja Aurelia Vabariigi asutasid - pandi kokku kuuest 

kadetist. Vanemkadett Kathre (orhidee), võetud meeskonda läbirääkijana, tõestanud Corbulos korduvalt enda võimekust isikute 

veenmisel ja saavutanud silmatorkavalt hea läbisaamise oma kursusekaaslastega. Vanemkadett Xavier (agvar), kes oma ema 

eeskujul hiilgas lahingumeditsiini erialal, on näidanud erakordset oskust haavaravis ja kursusevanemad on teda kirjeldanu 

karismaatilise ning intelligentse persoonina. Meeskonda julgestaja valimisel ei olnud mingit kohta kaalumiseks, sest teist sellist 

nagu Fai-Salam (blörr) akadeemias ei teatud ning just temasugused on ehedaks näiteks kui kasutu on tavakasutuses olev 

laskerelv kehaliselt treenitud sõduri vastu. Samuti valiti silmatorkavaimate kadettide seast õpilane nimega Vesi (slaard) - 

haruldaselt tähelepanelik uurija, kes ei teadnud muud elu peale akadeemia, sest raske õnnetus oli röövinud temalt kõik 

mälestused varasemast elust. Seoses majanduslike raskustega, kus üksused peavad enda varustuse hankimise eest ise 

hoolitsema, ei tulnud kõne alla jätta kõrvale spetsiaalne varustaja, kelleks valiti kadeti Ambiq (orhidee), kes oli õppejõududele 

silma jäänud oma suurepärase majandusvaistu ja innovaatiliste varustuslahenduste planeerimisega. Mõninga kaalumise järel 

sai meeskonda liidetud ka kaplan Elgo (slaard), kes hoolimata arusaamatustest õppejõududega oli näidanud haruldast annet 

metafüüsiliste jõudude peale ning demonstreeris nutikust kilpide kasutamisel lahingus. Iga kadett meeskonnas omab kriitilise 

tähtsusega oskusteavet viimaks Sierra 5 üksus oma täie potentsiaalini. 

SLAARD 

Slaardid on liik, kelle isendid on üksteisest väga erinevad. Peale selle, et neil on kaks kätt, kaks jalga ja pea, puuduvad neil 

praktiliselt igasugused omavahelised sarnasused. Ulatusliku liigisisese varieeruvuse tõttu nõuab neilt suurt pingutust teiste 

liikide üksikisendite välimuse järgi eristamine. Slaardid söövad dekstrokiraalset orgaanikat, hingavad lämmastiku ja elavad 

kaua, mistõttu hinnatakse neid juhtidena. Slaardid moodustavad Võimkonna kodanikest umbes kolmveerandi. 
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Seiklustes 

Slaardid on küll põhiplaanilt humanoidsed, kuid kahe indiviidi erinevused on slaadide seas palju suuremad kui teistel liikidel. 

Laias laastus on nad siiski oma kehaomadustelt sama suure ja võimekad kui inimesed ning isegi kui nende välimus erineb 

näiteks nahatoonilt ja silmade arvult, siis mängutehniliselt ei mõjuta see näiteks nägemisvõimet. Erikokkulepped on võimalikud, 

kui kehalised eelised on samaväärsed puudustega. Kuna slaardid ise on indiviiditi nii erinevad, on nende jaoks probleemne 

teiste liikide isendite eristamine, kui neil pole just silmatorkavat varustuseset või kehalist eripära. 

Ainevahetus 

Slaardid söövad orgaanikat, mida enamasti eelistavad kuumtöödeldult, joovad vett ja vajavad hingamiseks lämmastikku, 

täpsemini N2, NO2 ja NO3  segu. Ilma toiduta võib slaard elada mõned nädalad, ilma veeta mõned päevad ja ilma lämmastikuta 

mõned minutid. Nende toit on dekstrokiraalne. Ainevahetusjääkidena eritavad nad mõned korrad päevad ammoniaagirikast 

sinist vedelikku ja tumesinist orgaanilist massi. Välja hingates eritavad slaardid metaangaasi. Slaardid elavad umbes 150 

aastaseks. 

Perekond 

Kuigi slaardid harrastavad ka lühema kestvusega lõõgastusseksi, siis järglase eostamise eesmärgil paarituvad slaardid 

põimuvad vahekorda terveks nädalaks, mille jooksul erinevad osad nende kehadest kokku kasvavad. Eostamise lõpuks pudeneb 

kokkukasvanud osa ühtse uue organismina küljest – sündinud on uus slaard. Väikene slaard vajab ellu jäämiseks paari 

aastakümne jooksul oma vanemate abi ja tuge, mistõttu on slaardidel kombeks moodustada kahe vanemaga peresid ja 

kasvatada mitut last korraga. Iseseisvust peetakse slaardidel aga au sees ja täiskasvanud slaardi sagedast läbisaamist oma 

vanematega saamatuse näitajaks. 

Stereotüüp 

Tüüpiline slaard on kaalutlev ja ratsionaalne. Ta on kannatlik ja oskab oma hinnata olukorda teistest kosmoserahvastest 

pikemas perspektiivis. Instinktiivselt eelistab ta tundmatut pikka aega passiivselt jälgida, enne kui tegudele asub. Ta investeerib 

meelsasti protsessidesse, mis hakkavad end ära tasuma alles kauges-kauges tulevikus. Tung edukalt tulevikku prognoosida 

tingib temas vajaduse stabiilsuse järele, mis väljendub tugevas „tunne oma kohta“ mentaliteedis - mitte ainult Paladinina vaid 

mistahes töökohal ta ei vaidlusta ta endast kõrgemate käske ja eeldab sama ka enda alluvatelt. Näiteid slaardi tüüpnimedest: 

Zandra, Azilar, Zorok, Azindra, Aviraz. 

ŠIVAN-KIRAŽI 

494 aastal leidis aset Verine Pühapäev. Üle terve Võimkonna toimusid koordineeritud rünnakud senitundmatute Šivan-Kiražide 

poolt, kes ilmusid eikusagilt ja kadusid peale rünnakuid sama müstiliselt. Nende löök sandistas Võimkonna infrastruktuuri. Veel 

tänagi ollakse väga kaugel täielikust taastumisest. Mitte midagi enamat pole teada. Hirm uue Verise Päeva ees lasub 

Võimkonnal raskelt. 
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TAKEDA 

Delta Serpenteses on neli eraühingut, mis on nii võimsad, et ei karda isegi paladine. Takeda on üks nendest ja saavutanud 

positsiooni eduka luksuskaupade tootja ja vahendajana. Sooduspakkumisi nende esindustest ei leia. Kogu nende identiteet on 

üles ehitatud prestiižile, milleni tavaline Võimkonna kodanik iial ei küündi. Nad kohandavad oma hindu, nii et alati oleksid nende 

teenused kättesaadavad vaid ülemise tipu koorekihile. See on bränd, mille väärtus kvaliteedimärgina on konkurentsitu. 

Takeda esindab kõrgklasside maitset ja teatud sorti väärikust. Takeda tõmbab selge joone vaeste ja rikaste vahel ning peab 

õigeks, et rikkad peavad vaeseid valitsema, põhjendusega, et rikkaks saamine näitab isiku võimekust ja järelikult on rikkad 

lihtsalt kõige suutlikumad ühiskonna liikmed. Rikas on enda vara ise välja võidelnud ja tal on täielik õigus teha oma varaga mida 

iganes soovib. Vaeseid pole vaja aidata, nad on ise oma vaesuses süüdi. Takedas valitseb põlglik ja üleolev suhtumine kõigisse, 

kellel on vähe raha, puudulikud kombed või kes ei käitu väljapeetult. 

Samas pooldavad nad Koodeksi õpetusi ja kaitsevad õigusi, mida koodeks Võimkonna kodanikele tagab. Võrreldes teiste nelja 

suurühinguga on Takeda seadusega kõige vähem pahuksis. Nad ei riku koodeksit, vaid üksnes kasutavad seda ära enda kasuks. 

Takedal on rohkem võimu kõigist megakorporatsioonidest, sest nad koondavad kogu Võimkonna ühiskonna eliiti ja saavad 

Senatiga hästi läbi. 

TALANG 

Talang kirjeldab ühtaegu käesolevat olukorda ja aega, kus Võimkond oleks justkui kõrgelt arenenud, kuid kus reaalselt valitseb 

juba mitmeid põlvkondi vaesus, harimatus, nälg ja kaos. Võimkonna majandusmudelis on teoreetiliselt võimalik rikkaks saada 

ükskõik kellel, aga kui erandid kõrvale jätta, siis praktikas saavad rikkad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. 

TIGUMOOTOR 

Kosmosesõidukitel on kolme peamist tüüpi mootoreid. Tigumootorid on neist aeglaseimad ja ebastabiilseimad. Tigumootorite 

kiirus on äärmiselt sõltuv õhulaengutest ja ilmastikuoludest ja ulatub harva üle 100 km/h. Mootor on siiski kasutusel kuna on 

odav, universaalne ja suurepärase manööverdusvõimekusega. Kasutuses peamiselt lahingutes ja manööverdustel ning 

põhimootorina süstikutel.  

Tigumootoreid laetakse standardenergiaga, mis on kättesaadav peaaegu igas jaamas või külakeses. Samuti saab tigumootorit 

laadida päikeseenergiaga. Goblin-klassi süstikud lendavad täispaagiga keskmiselt 10 tundi, iga järgmine klass 10 korda kauem. 

TIITLID 

Lihtrahvas on võimuladvikust nii irdunud, et vaid asjatundjad teavad, kes parasjagu senatisse kuuluvad või milline isik juhib 

nende magistraati või on ühe või teise megakorporatsiooni direktor. Küll aga oskab nõdrameelseimgi nende tiitlite ees 
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aukartust tunda. Nimi ja isik tiitli taga pole oluline. Magistreid ja teisi kõrgeid juhte käsitletakse kui surematuid hingi, kes aeg-

ajalt üksnes oma lihakeha vahetavad (kuigi vaevalt, et kuigi paljud seda sõna otseses mõttes tõeks peaksid). 

TUBULAARMOOTOR 

Kosmosesõidukitel on kolme peamist tüüpi mootoreid. Tubulaarmootor on nendest uuem ja rajamas teed neljanda peamise 

mootoritüübi kohale. Tubulaarmootor on sama koolumootoriga, kuid toimib ainult autonoomse tubulaarvälja ulatuses. See-

eest läbitakse hüpe ühe tunniga, mida laeval viibijad ei taju ja täiskilpidega. Tubulaarhüppesignaalid muutuvad vaatlejale 

loetavaks alles 3 minutit enne hüppest väljumist. Levinud tubulaarmootori mudelid ei võimalda integreerimist kandelaevadele. 

Tubulaarmootor kasutab kütusena ühekordseid tubulaarkingasid, mille kallis hind ja vähene levik on mootori kasutamise 

peamisteks puudusteks. 

VÕIMKOND 

Võimkond ühendab kogu teadaolevat asustatud galaktikat. Selle vägi on konkurentsitu. Delta Serpentes on üks väiksemaid 

Võimkonna magistraatide karjas. Võimkonna valitsemise alla kuulumine on selle kodanikele sama loomulik osa maailmast nagu 

gravitatsioon. Samas puudub Võimkonnas haridussüsteem ja ühendav infovõrk. Keskmine kodanik ei tea maailma kaugemal 

oma kodukülast ega kes või mis täpsemalt on Võimkonda valitsev Senat. 

VÄGILASED 

Vägilased on üliharva esinevaks tõestuseks, et maisest elust on võimalik tõusta kõrgemale. Sageli aetakse vägilasi ekslikult 

segi lausa jumalustega. Vägilased saadavad korda imesid ja on pea surematud. Kuna vägilase ilmumine on harv fenomen, pole 

selge, kuidas kellestki vägilane kasvab. Vägilased sünnivad tavaliste isikutena, kuid ilmutavad erakordset iseloomu ja tõusevad 

vägilaseks läbi järgijate jäägitu usu. Kui usk vägilasse lakkab, hääbub ka vägilase elujõud. 
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KAITSEMINISTEERIUM 

Kadetid & Kindralid 
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TAVAÜKSUSED 

100 SANITARI 

Hind: 1 

Eeldus: Haiglad 

Mastaap 1, rünnak 0, kaitse 0, kiirus 1. Personal +200. Jalamehed.  

Iga sõjafaasi lõppedes saab iga sanitaride üksus "ellu äratada" ühe samas lahingus osalenud ja käesoleva tsükli jooksul 

hävinud sõdurite või merejalaväelaste üksuse. 

Pühendunud meedikute hoole all ei pea langenud sõjamees jääma langenuks lõplikult.  

1000 VÕITLEJAT 

Hind: 1 

Eeldus: - 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 1, kiirus 1. Personal +1000. Jalamehed. 

Kiiresti kodudest kokku aetud võitlusvõimelised täiskasvanud, kes on varustatud käepärase relvastusega, nagu 

puulõhkumiskirved ja jahivarustus. Pahatihti tuntud ka kui kahuriliha. 

1000 SÕDURIT 

Hind: 1,5 

Eeldus: Kasarmud 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 1. Personal +1000.  Jalamehed. 

Väljaõpetatud ja korraliku relvastusega varustatud jalaväe rügement. Öeldakse, et sõdurid on armee selgroog. 

1000 MEREJALAVÄELAST 

Hind: 2 
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Eeldus: Merebaas 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 1, kiirus 1. Personal +1000. Merevõimeline. Jalamehed.  

Mereregioonilt rannaregiooni rünnates on rünnak 3.  

Ikoonilised dessantväelased, kes on varustatud kummipaatide ja veekindla relvastusega. 

100 PARVLAEVA 

Hind: 3 

Eeldus: Merebaas 

Mastaap 1, rünnak 0, kaitse 0, kiirus 2. Personal +500. Merevõimeline.  

Saab transportida kombineeritult kuni 2000 personali jagu jalamehi. Üksuste peale ja maha laadimine toimub mõlema üksuse 

liikumisena liikumisfaasis. 

Soomusega kaetud lihtsad laevakesed on plindris, kui sattuvad lahingusse, aga sobivad maavägede vedamiseks üle mere.  

1 SEIRELAEV 

Hind: 3 

Eeldus: Motopark + rannaregioon või merebaas  

Mastaap 1, rünnak 0, kaitse 1, kiirus 2. Personal +200. Merevõimeline.  

Saab liikuda ainult mereregioonides ja motopargiga rannaregioonides. Võimaldab mereregioonis ühe tsükli tegevusena otsida 

liikumisfaasis merepõhjast mineraalsooni. Veeretatakse d4 ja tulemus 4 puhul mineraalsoon leitakse. Otsingu tulemused on 

avalikud ja jäävad mängu lõpuni kehtima. 

Mereseirajad pole mõeldud sõjapidamiseks, kuid hädaolukorras suudavad nad ennast kaitsta.  

100 SUURTÜKKI 

Hind: 3 

Eeldus: Kasarmud 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 2, kiirus 1. Personal +500.  
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Samas lahingus võideldes tõstab ühe sõdurite üksuse rünnaku 2 peale. 

Suurtükid on eriti tõhusad pealetungivate jalaväelaste katmisel. 

100 ÕHUTÕRJEKAHURIT 

Hind: 3,5 

Eeldus: Kasarmud 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 1. Personal +500. Jalamehed.  

Lahingus, kus vastaspoolel osaleb lennuvõimelisi üksusi, saab iga õhutõrje üksus teha vahetult enne lahingu kõige esimest 

sõjafaasi lahingueelse rünnaku, mille õnnestumisel saab vastane valida tabamusteks ainult lennuvõimeilisi üksusi. Õhutõrje 

üksus jätkab seejärel lahingus osalemist tavalise üksusena. 

Õhutõrje on asendamatuks abiks lahingutes, kus vastasel on ülekaalukad õhujõud.  

 

1 ALLVEELAEV 

Hind: 5 

Eeldus: Merebaas 

Mastaap 1, rünnak 3, kaitse 1, kiirus 3. Personal +300. Merevõimeline.  

Saavad liikuda ainult mereregioonides. Võivad ignoreerida vastase armeed kui vastasel puuduvad merevõimelised üksused 

(näiteks kui vastasel on regioonis ainult lennuvõimelised üksused). 

Allveelaevas viibimine võib olla klaustrofoobiliselt kõhe, aga viibimine avaral merel teadmisega vastase allveelaevadest on 

veelgi kõhedam. 

1000 RATSAVÄELAST 

Hind: 5 

Eeldus: - 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 3, kiirus 2. Personal +1500.  Jalamehed. 
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Ratsakõlbelisi loomi on Aurelias kerge hankida ja mõnikord on see kõik, mida võiduks vaja. Koosneb 1000 ratsanikust ja ratsude 

hooldajatest. 

100 SOOMUKIT 

Hind: 5 

Eeldus: Kasarmud, motopark 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 3, kiirus 3. Personal +500. 

Natuke soomusseina enda ja vastaste vahel teeb sõjatandril päris suure vahe sisse. Koosneb 100 soomukist ja nende 

meeskondadest. 

1 ŠAMAAN 

Hind: 1 

Eeldus: - 

Mastaap 1, rünnak 0, kaitse 0, kiirus 1. Personal +1. Jalamees.  

Samas lahingus võideldes annab ühele võitlejate või ratsaväe üksusele eelise tabamisveeretustele. 

Šamaan paneb taeva vastaste kohal mühisema ja külvab lahinguväljale üleloomulikku väge. Šamaan põlgab neid, kes on 

langenud moodsa tehnoloogia rüppe. Üksus koosneb ühestainsast šamaanist. 

100 TANKI 

Hind: 8 

Eeldus: Kasarmud, motopark 

Mastaap 1, rünnak 3, kaitse 4, kiirus 2. Personal +200. 

Kui need raudkoletised sõjaväljale roomavad, on jalaväelastel püksid märjad. 
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10 TRANSPORTSÜSTIKUT 

Hind: 10 

Eeldus: Lennubaas 

Mastaap 1, rünnak 0, kaitse 1, kiirus 5. Personal +200. Lennuvõimeline.  

Saab transportida kombineeritult kuni 4000 personali jagu jalamehi. Üksuste peale ja maha laadimine toimub mõlema üksuse 

liikumisena liikumisfaasis. 

Enesekaitserelvadega varustatud mahukad hobgboblin-klassi õhulaevad parandavad sõjaväe reageerimisvõimalusi. 

1 MERERISTLEJA 

Hind: 12 

Eeldus: Merebaas 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 4, kiirus 2. Personal +600. Merevõimeline.  

Saab liikuda ainult mereregioonides. Kui merejalaväelased ründavad rannaregiooni mereristlejaga samast piirkonnast, saab 

mereristleja anda neile toetavat tuld, mis tõstab kõigi selliselt ründavate merejalaväelaste rünnakut +1. Boonus kehtib seni, 

kuni ristleja toetava tule andmist jätkab. Mitme sõjalaeva toetav tuli ei kuhju.  

Vägevate kahuritega varustatud terasest merelaev muudab niigi hirmsate merejalaväelaste dessandi veelgi laastavamaks. 

10 SABOTÖÖRI 

Hind: 15 

Eeldus: Kasarmud, ülikool 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 2, kiirus 4. Personal +10. Jalamehed. 

Saab ise valida, millise üksuse vastu tabamus kehtib. 

Kümneliikmeline spioonide meeskond, välja õpetatud vastase ridadesse imbumiseks.  

10 HÄVITUSSÜSTIKUT 

Hind: 17 
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Eeldus: Kasarmud, lennubaas 

Mastaap 1, rünnak 3, kaitse 4, kiirus 5. Personal +100. Lennuvõimeline. 

Hobgoblin-klassi lahingusüstikud, mis tuletavad vastasele meelde, et sõda on kolmemõõtmeline. 

10 POMMITAJAT 

Hind: 20 

Eeldus: Kasarmud, lennubaas 

Mastaap 1, rünnak 4, kaitse 1, kiirus 5. Personal +200. Lennuvõimeline.  

Saab sõjafaasi viimasel päeval teha ühekordse rünnaku taevatasandilt piirneva regiooni taevatasandi või sama regiooni 

maapinnatasandi üksuste pihta ilma sinna liikumata. 

Võimalus purustada hobgoblin-klassi pommitajatega vastane orbiidilt, ilma enda vägesid ohtu seadmatagi.  

10 ERIÜKSUSLAST 

Hind: 25 

Eeldus: Kasarmud, lennubaas 

Mastaap 1, rünnak 5, kaitse 1, kiirus 6. Personal +10. Lennuvõimeline. 

Kümneliikmeline tipptasemel lahingumeeskond, valmis külvama hävingut nii maal kui õhus. 

1 TUUMALÕHKEPEA 

Hind: 25 

Eeldus: Lennubaas, ülikool 

Mastaap 2, rünnak 6, kaitse 0, kiirus 5. Lennuvõimeline.  

Kui sattub lahingusse, ründab ühekordselt kõiki üksuseid regioonis, ükskõik, kellele need kuuluvad ja kui lahing on 

maapinnatasandil, ka rajatisi, mis tabamise korral hävinevad. Pärast rünnakut tuumalõhkepea hävib. Tuumalõhkepea ei tekita 

sõjastrateegiliselt olulist kiirikuskahju. Väljaspool lahingut toimib ja liigub tavalise üksusena. 

Laastav ja hirmutav massihävitusrelv.  
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1 RÄNDELAEV 

Hind: 70 

Eeldus: Taevajaam, lennubaas, taevatasand 

Mastaap 2, rünnak 0, kaitse 1, kiirus 4. Personal +5000. Lennuvõimeline.  

Ei saa siseneda maapinnatasandile. Saab transportida kombineeritult kuni 40 000 personali jagu mis tahes üksusi. Üksuste 

peale ja maha laadimine toimub sama regiooni maapinnatasandiga mõlema üksuse liikumisena liikumisfaasis.. Saab reisida 

kõikjale kosmilisel kaardil.  

Lohe-klassi kosmoselaev, millesugustega saab aluse panna kasvõi uuele kooloniale teispool tähti.  

1 LOHE 

Hind: 90 

Eeldus: 5 šamaani, kellest kõik on osalenud vähemalt ühes lahingus. 

Mastaap 2, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 4. Personal 0. Lennuvõimeline. 

Pesuehtne päris elav lohe! Võimsad ja majesteetlikud kiskjad, kelle teenistusse kutsumiseks on vaja kogenud šamaanide väge. 

1 TAEVAJAAM 

Hind: 100 

Eeldus: Lennubaas 

Mastaap 2, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 4. Personal +900. Lennuvõimeline. 

"Ma arvan, et nimetan selle Surmatäheks" (antiikklassika austajast üleminsener). Ogre klassi lendav sõjakindlus.  

1 RÜNDELAEV 

Hind: 180 

Eeldus: Taevajaam, lennubaas, taevatasand 

Mastaap 2, rünnak 2, kaitse 3, kiirus 4. Personal +5000.  Lennuvõimeline.  
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Ei saa siseneda maapinnatasandile. Saab transportida kombineeritult kuni 4000 personali jagu mis tahes üksusi. Üksuste peale 

ja maha laadimine toimub sama regiooni maapinnatasandiga mõlema üksuse liikumisena liikumisfaasis. Saab reisida kõikjale 

kosmilisel kaardil.  

Minotaur-klassi kosmoselaev näeb välja nagu oleks keegi tervele linnale soomuse ümber ehitanud ja mootoritega õhku tõstnud.  

ERIÜKSUSED 

2000 KESTIKUT 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 1, kiirus 1. Personal 0.  Jalamehed. Merevõimelised. 

Sajandeid tagasi oli sõda, milles iminesed viimastena Võimkonnale vastupanu osutasid. Isegi kui tolleagsete imineste ehitatud 

sõduritest on tänaseks alles vaid küberneetilised poolmõistuslikud kestad, pole nad sellegi poolest lõpetanud oma vastupanu 

Võimkonnale. 

2500 KOOLJAT 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 1. Personal 1.  Jalamehed. Merevõimelised.  

Iga tsükli ettevalmistusfaasis tekib uus kooljakari igasse Degolishile kuuluvasse hõivamata regiooni. 

Igat kõndivate laipade karja juhib nende sekka peitunud surnukarjane, kelle manavõim ei võimalda mitte ainult juhtida 

surnukehasid, vaid ka hävingu külvamist lahinguväljal.  

1000 KÜBORGI 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 
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Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 3, kiirus 1. Personal 1000.  Jalamehed. 

Kord olid nad tavalised sõdurid, aga pärast objekt Nirvaanalt hangitud ja Terra teadlaste poolt edasi arendatud kiipide 

paigaldamist on nendest saanud pooleldi elusolendid ja pooleldi tapamasinad. 

10 PÄIKESE VENNASKONDLAST 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 

Mastaap 1, rünnak 5, kaitse 2, kiirus 6. Personal +10. Jalamehed. 

Suudavad ennast varjata, ehk viibida ja läbida regioone, kus asuvad vaenulikud üksused, ilma seejuures lahingut alustamata. 

Ei saa sel juhul samas tsüklis lahingutes osaleda ega teha muid tegevusi peale liikumise. 

Vennaskond Päikeseterade kõige vägevamatest kangelastest. 

1000 RUSIKAT 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 

Mastaap 1, rünnak 1, kaitse 2, kiirus 1. Personal 0.  Jalamehed. 

Võivad muutuda rahutuks, kui ei saadeta pikka aega lahingusse. 

Rusikad elatuvad sõjast. Neil ei ole vaja kedagi, kes muretseks nende toidu ja katuse pärast. Kõik, mida vaja, hangivad nad 

tapaväljalt. Lahing on nende ainus kodu. 

1000 RÜÜTLIT 

Hind: 6 

Eeldus: Päikeseterade fraktsioon 

Mastaap 1, rünnak 2, kaitse 3, kiirus 1. Personal 2000. Jalamehed. Merevõimelised. 

Päikeseterade vägevuse sümboliks on nende uhked rüütlid, kes säravates turvistes kiiskavalt ehitud raskete hobuste seljas 

lahingusse galopeerivad.  
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10 SIERRALAST 

Hind: ei kehti 

Eeldus: ei kehti 

Mastaap 1, rünnak 6, kaitse 2, kiirus 6. Personal +10. Jalamehed. Lennuvõimeline. 

Suudavad peategelaste asemel täita põhimissioone, ehk läbida seiklusi. Missiooni täitmine võtab peale transpordile kuluvat 

aega 1d8 nädalat. Seikluse edukas läbimine ja meeskonna ellujäämine otsustatakse d100 abil. Iga edukas lahing sõjakaardil või 

läbitud missioon annab tulevastele d100 veeretustele +1. 

Kuulsad president Petruse juhistel treenitud eriüksuslased, kelle toel sündis Aurelia Vabariik. 
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TAVARAJATISED 

GARANTIILEPINGUD 

Hind: 1 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Personal +150, lisatoodang +2,5%. 

"Milleks sõdida, kui saab armastada ja kaupa teha?" (iminesest väepealiku viimsed sõnad). Garantiilepingute haldamine 

nõuab küll tööjõudu, aga lükkab majandusele hoogu juurde. 

ASULA 

Hind: 2 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Tööjõud +800. 

„Need mullasonkijad ei tea, millest nad ilma jäävad!“ (pettunud taadike Pärtel). Onnidest pisut uhkemate majakestega suur 

küla, mille elanikud toituvad korilusest ja küttimisest. Soodustab regioonis metsiku looduse kasvamist. 

AGRAARLINN 

Hind: 3 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Tööjõud +1200 

„Kuhu küll mu kõbla jäi ja kus on Mustik?“ (segaduses külaelanik Maali). Põllumajandusega tegelev küla, kus on olemas eluks 

kõik vajalik. Soodustab regioonis avarate põllumaade teket. 
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KAEVANDUSLINN 

Hind: 3 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Tööjõud +1500. 

„Hei-hoo, Hei- Hoo käib töö ja vile koos!“ (tundmatu väikest kasvu kaevur). Kaevandamine on tulus, aga kaevurite ning 

keskkonna jaoks raske ja räpane. Soodustab regioonis surnud maastiku ja koobaste teket. 

KALURILINN 

Hind: 3 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Rannaregioon. 

Tööjõud +1350. 

„Here fishy-fishy“ (immigrandist kalur George). Küla, kus mehed kasvatavad habemeid, päikeseloojang on alati romantiline 

ning küllaldase elu jaoks pole vaja üles künda maastikku. Soodustab regioonis metsiku looduse kasvamist. 

TSIVIILKAITSE 

Hind: 3 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Kui vaenulikud väed üritavad liikuda regiooni, tekib lahingu ajaks regiooni automaatselt 1 võitlejate üksus, mille personali ei 

arvestata. Korduv arendamine suurendab liituvate üksuste hulka. 

"Ei, Malle, terav ots käib eespool," (instruktor väikekülas). Regioonis elavad tsiviilisikud treenitakse organiseeritult võitlema. 

ASFALTTEED 

Hind: 4 
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Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Selle regiooni piiride ületamine maapinnatasandil võtab  enda üksustel 0,5 liikumist. 

"See oli pikk riba musta ebaloomulikku kivi, mida mööda kihutasid ilma hobusteta kaarikud" (arneel kirjeldab kodustele 

muljeid maanteest). Ühendab regioonis selle haru jaoks olulisemad punktid teedevõrgustikuga. 

HAIGLAD 

Hind: 4 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +500, rahulolu +1. Rajatise hävinemisel kannatab haru lisaks rahulolu boonuse kadumisele täiendava rahulolu 

trahvi -- 0,5. 

"Lahkamisel selgus, et patsiendi surma põhjuseks oli lahkamine," (raport surnukuurist). Haiglad tagavad elanikele tõhusa ja 

kiiresti kättesaadava arstiabi. 

JAOSKONNAD 

Hind: 4 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +500, rahulolu +1. Rajatise hävinemisel kannatab haru lisaks rahulolu boonuse kadumisele täiendava rahulolu 

trahvi -- 0,5. 

"Ärge muretsege, Teie jalgratta leidmine on meie prioriteet!" (rahuliku regiooni politseiülem). Jaoskonnad toovad piirkonda 

tsiviilkorrakaitsesüsteemi, mis ohjab kuritegevust ja kehtestab õiglust. 

KIRIKUD 

Hind: 4 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 
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Eeldus: - 

Personal +500, rahulolu +1. Rajatise hävinemisel kannatab haru lisaks rahulolu boonuse kadumisele täiendava rahulolu 

trahvi -- 0,5. 

"No oli alles joodik" (nooruk armulaual messiase püha verd mekkimas). Kirikud võimaldavad kodanikel oma jumalustest osa 

saada, tugevdades nende meelekindlust. 

KOOLID 

Hind: 4 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +500, rahulolu +1. Rajatise hävinemisel kannatab haru lisaks rahulolu boonuse kadumisele täiendava rahulolu 

trahvi -- 0,5. 

"Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud," (tsitaat muistsest eeposest). Vanemad annavad lastele 

oskuse elus hakkama saada, kool annab neile teadmised laiemast maailmast ja harjumuse õppida. 

REMOBILISEERIMINE 

Hind: 4 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Tsiviilvalitsus. 

Häbiplekid +1. Hävinevad haiglad, jaoskonnad, kirikud, koolid ja tsiviilvalitsus. Regioon läheb tagasi sõjaväe käsutusse. Loe lisa 

reeglitest. 

"Kõik kodanikud on alates homsest töölt vabastatud ja peavad ilmuma mobiliseerimispunktidesse; vabastatud on ainult 

lapsed, invaliidid, vanurid ja üks pereliige nende eest hoolitsemiseks; käsu eiramist käsitletakse riigireetmisena," 

(mobilisatsiooniplakatid tänavatel). Välja kuulutatud rahu osas ümber mõtlemine on fraktsioonijuhile häbiplekiks, aga võib 

olla vajalik suurema katastroofi vältimiseks. 

TSIVIILVALITSUS 

Hind: 4 
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Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Haiglad, jaoskonnad, kirikud, koolid. 

Rahumedalid +1. Fraktsiooniharu kuulutab selles regioonis välja rahu, sõjavägi annab regiooni juhtimise üle tsiviilvalitsusele. 

Loe lisa reeglitest. 

"Vabadus toimibki nii, selle nimel me ju verd valasime," (endisest sõjapealikust poliitik pärast valimiste kaotamist). Regioonis 

kuulutatatkse sõda lõppenuks ja saabub kauaoodatud rahu. 

KASARMUD  

Hind: 6 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus:  - 

Peronal +1000 

"Millal koristaja tuleb?" (naiivne ajateenija). Vajalik eeldus mitmetele baasüksustele. 

KOLHOOS 

Hind: 6 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Regioonis ei tohi olla ühegi haru kalasadamat ega rafineerimisjaama ja peab olema vähemalt üks enda haru 

agraarlinn. 

Peronal +1200, lisatoodang +25%. 

„Kes ütles kolhoos?“ (kapitalist suurfarmist). Suured ühiskasutatavad põllud ja ühiselt majandatavad suurfarmid on siin 

märksõnadeks. Katab suurema osa regioonist põllumaade ja talumajadega. 

KALASADAM 

Hind: 6 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Regioonis ei tohi olla ühegi haru kolhoosi ega rafineerimisjaama ja peab olema vähemalt üks enda haru kalurilinn. 
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Peronal +1200, lisatoodang +20%. 

„Ei siin me küll kedagi Kirovi nimelist tea“ (noor kalur sadamakail). Suured laevad ja tormine meri võtab nii mõnegi põlvist 

nõrgaks. Katab suurema osa regioonist metsiku loodusega ja ranna-alad kaluriküladega. 

MEREBAAS 

Hind: 6 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Mereregioon, seirajad, regioonis puudub avastatud mineraalsoon. 

Personal +2000. Tõstab regioonis viibimise ajaks maapinnatasandil üksuste kaitset 1 võrra. Toimib ka lahingukoldes. 

Merebaasiga regioonis ei saa seirata mineraalsooni. 

"Harrr!" (imelik mees puujala, silmaklapi ja papagoiga). Võimaldab mereregiooni paremini kaitsta ja värvata mereväge. 

PUURTORN 

Hind: 6 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Merergioon, mineraalsoonega regioon, seirajad. 

Personal +500. Mineraalsooni saab leida seirajatega. Puurtorn annab mineraalsoonele rajatuna iga tsükkl d4-1 toodangut 

otse fraktsiooniharule. Sama mineraalsoone peal saab korraga olla mitu puurtorni, ka erinevate harude omasid. Kui 

puurtornid regioonis on kokku kolm korda veeretanud null toodangut, saab mineraalsoon tühjaks ja rohkem toodangut ei 

anna. 

„Rikka mehe kindad!" (muigav tööline oma naftaga määrdunud käsi näidates). Puurtornid on tulusad, aga keerulised ehitada 

ja kaitsta. 

RAFINEERIMISJAAM 

Hind: 6 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Regioonis ei tohi olla ühegi haru kolhoosi ega kalasadamat ja peab peab olema vähemalt üks enda haru 

kaevanduslinn. 
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Peronal +1200, lisatoodang +30%, rahulolu -1. 

„Seltsimehed, visake oma puust lusikad nurka, tänasest alates on meil nüüd kõik lauanõud alumiiniumist!“  (eufoorias 

jaamadirektor). Majanduslikult produktiivne kompleks, mis  samas laastab loodust ja võib põhjustada rahulolematust. Katab 

suurema osa regioonist surnud looduse ja koobastikega.  

ORBIITKAHUR 

Hind: 8 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: - 

Personal +500. 

Sooritab iga vaenuliku üksuse vastu, mis siseneb sama regiooni taevatasandile rünnaku tugevusega 1, mastaabiga 1. Kordab 

rünnakut iga tsükli sõjafaasi esimesel päeval. Korduval ehitamisel veeretavad rünnakut kõik kahurid. 

"Minu kahur on sinu omast suurem!" (orbiitkahuri komandör). Võimsate kabariitidega kahur, mis on võimeline alla laskma 

isegi orbiidile peitunud laevu. 

SUURLINN  

Hind: 8 

Saab arendada regiooni korduvalt. 

Eeldus: Tööjõud regioonis kõigi harude peale kokku vähemalt 4000 iga suurlinna kohta, kuhu sisse loetakse ka teiste harude 

suurlinnad samas regioonis ja kuhu sisse ei loeta suurlinnade tekitatud tööjõudu. 

Tööjõud +4000 

"Metsa minnes pole vaja midagi kaasa võtta, aga kui linna lähed, hoolitse alati, et käepärast oleks kaart ja kompass" (isa 

õpetussõnad pojale). Kõrgete tornmajade ja asfaltteedega sagimist täis elukooslus.  

VABRIK 

Hind: 8 

Saab arendada regiooni korduvalt. 
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Eeldus: Kolhoos, kalasadam või rafineerimisjaam. 

Personal +4000. Tõstab ühe kolhoosi, kalasadama või rafineerimisjaama lisatoodangu kolmekordseks. 

„Munast sai kana ja kanast sai hakkliha“ (uue vabriku reklaamlause). Kui toodangut koguneb palju, on kasulik kujundada 

sellest tarbijasõbralik valmistoode, mida süsteemselt eksportida. 

KAITSELIIT  

Hind: 9 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Tsiviilkaitse. 

Tsiviilkaitse tekitab lahingutesse võitlejate asemel sõdureid. 

„Tuleksin peole küll, aga pean nädalavahetusel põõsas istuma ja kujuteldavaid vastaseid luurama“ (tubli kaitseliitlane). 

Tsiviilisikud saavad lisaks väljaõppele kätte ka korraliku relvastuse. 

MOTOPARK 

Hind: 10 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +2000. 

"See***** ***** on **** *****!" (õline mehhaanik sõiduki olukorrast pärast lahingut). Võimaldab regiooni värvata 

motoriseeritud üksusi. 

LENNUBAAS 

Hind: 20 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +4000.  
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"Täna maandus siin just sellel samasel maalapil suurim porikärbes, mida nähtud!" (maamõõtja selgitamas lennubaasi 

asukoha valikut). Võimaldab regiooni värvata õhuväge. 

BÖRSIKESKUS 

Hind: 25 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Suurlinn. 

Personal +2000, lisatoodang +150%.  

„Mitu börsimaaklerit täna enesetapu tegi?“ (uurivajakirjanik börsikrahhi ootuses). Siin liigub tõeliselt suur raha, millest 

enamus inimesi ei oska undki näha. 

ÜLIKOOL 

Hind: 25 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: Koolid, suurlinn. 

Arendused regioonis annavad kaks korda rohkem tööjõudu. 

"Tasa, ma mõtlen!“ (koristaja). Ülikoolis õpivad meie helgemad pead, et mõista elu sügavamal tasandil ja aidata ühiskonnal 

toimida tõhusamalt. 

KINDLUS  

Hind: 40 

Saab arendada regiooni ühekordselt. 

Eeldus: - 

Personal +5000. Sunnib kõiki vastase üksusi regioonis veeretama tabamist puudusega. Lisaveeretus tehakse alles siis, kui 

kindluse omanik otsustab tabamuse enda üksusele võtta. Toimib ka lahingukoldes. 

"Me ehitame piirile müüri ja sunnime nemad selle eest maksma!" (populistlik fraktsioonijuht). Moodne paksult soomustatud 

kindlus, millele naljalt tormi ei jookse.  
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ERIRAJATISED 

DEGOLISHI PIISKOPKOND 

Regioon jääb Kooljate Hordi jaoks arenduskõlbulikuks, isegi kui regioon hõivatakse. Rajatis sooritab iga tsükli lõppfaasis 

rünnaku tugevusega 2 iga võõra üksuse vastu selle regiooni maapinnatasandil. Regiooni ei saa vallutada. Ainuke võimalus 

piiskopkondade väe peatamiseks on edukas Sierra missioon Kikunõlva sügavustesse. 

 

"Maapõu Degolishi piiskopkonnas oli surmast riknenud ja summutas viimseid eluküünlaid järjekindla aeglusega," 

(Päikeseterade kroonikad). Degolishi jüngrite vägi on sümptom, mis kaasneb Aurelias tärganud hämarate jõududega. 

 


