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Astraterran maailma

Astraterran maailma muodostuu lukuisista eriko-
koisista lohkareista ja saarekkeista sekä kokonais-
ten mannerlaattojen kokoisista taivaankappaleista, 
jotka leijuvat hengitettävien kaasujen täyttämässä 
sinisessä tähtimeressä. Kaikki taivaankappaleet kier-
tävät tähtimeren keskellä sijaitsevaa aurinkoa. 

Ikivanhojen tarujen mukaan Astraterran kaikki 
taivaankappaleet muodostivat alun perin valtaisan 
Aurinkoa kiertäneen renkaan, Rengasmaailman, 
jonka astraterralaisten muinaiset esi-isät olivat 
rakentaneet. Tuhoisan sodan seurauksena rengas-
maailma hajosi pirstaleiksi ja sen jäänteistä muo-
dostui nykyisellään tunnettu Astraterran maailma.

Useimmat näistä taivaankappaleina tunnetuista 
Rengasmaailman pirstaleista muistuttavat taivaalla 
kelluvia saaria, mutta suurimmat mantereet ovat 
omia maailmoja itsessään. Astraterran kolmelle 
suurimmalle mantereelle on muodostunut myös 
sen kolme suurta valtakuntaa: Eskalonin kunin-
gaskunta, Arkadian kuningatarkunta sekä Malorin 
imperiumi. 

Näitä valtakuntia asuttaa neljä merkittävää sivis-
tynyttä lajia. Sisukkaat ja kekseliäät ihmiset, kätevät 
maan alla asuvat louhot, liikkuvilla saarillaan asuvat 
ylväät solaarit ja valppaat kimerat.

Suurin osa Astraterran sivistyneestä asutuksesta 
sijaitsee Vyöllä ja sen läheisyydessä sijaitsevissa 
saaristoissa. Mitä lähemmäksi Myrskyä kuljetaan, 
sitä villimmäksi seudut käyvät. Monien Myrskyn 
lähelle ajautuneiden saarten asutukset on hylätty 
tuhoisien meteorimyrskyjen ja muiden seudun 
vaarojen vuoksi. Myrskyn läheisiä saaria asuttavat 
lähinnä Myrskystä eterium-pölyä keräävät karskit 
ukkostroolarit sekä myrskyrosvot ja muut lainsuo-
jattomat. 

Myrsky on kuin oma maailmansa, joka on vaaral-
linen ja kummallinen paikka. Vuosisatojen saatossa 
Myrskyyn on muodostunut aivan omanlainen 
luontonsa, joka on täynnä omituisia mutanttieläi-
miä, -olentoja ja -kasveja, sekä muita kummajaisia.

Myrskyn ja auringon välissä sijaitsee Kurimus, 
jonka autiot ja kuumat taivaan kappaleet ovat hur-
jien aurinkotuulten paahtamia. 

Näillä tuhoontuomituilla  taivaankappaleilla asuu 
lähes ainoastaan vain ikivanhoja muinaisten rau-
nioita vartioivia elokoneita tai hirvittäviä mutant-
tipetoja. Niiltä voi edelleen löytää uskomattomia 
rikkauksia ja harvinaista eteriumia, jonka vuoksi 
aina ajoittain joku vaaroja kaihtamaton retkikunta 
lähtee uhmaamaan Kurimuksen vaaroja. 

Elokoneita on monen kokoisia, mutta 

kuvan sammunut elokone on suurin 

näkemäni.
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Kaukoportit

Muinaiset käyttivät kaukoportteja valtavassa ren-
gasmaailmassa liikkumiseen, mutta kun Astrater-
ran rengasmaailma hajosi, kaukoportit ajautuivat 
eri puolille tähtimerta ja sammuivat. Vuosisatojen 
ajan saarelta tai mantereelta toiselle matkustami-
nen vaati pitkiä ja vaarallisia matkoja aurinkopur-
jelaivojen avulla tähtimeren halki. Vasta noin kym-
menen vuotta sitten onnistuttiin käynnistämään 
ensimmäinen muinaisten rakentama kaukoportti 
uudelleen. Kukaan ei vain tiennyt enää, minne 
kukin kaukoporteista saattoi johtaa.

Viimeiset kymmenen vuotta urheat tutkimus-
matkailijat ja aarteenmetsästäjät ovat laajentaneet 
Eskalonin kuningaskunnan kaukoporttiverkostoa 
kuninkaan lupaaman palkkion kannustamana. 
Kuningas on kuuluttanut, että jokainen retkikunta, 
joka onnistuu uudelleenkäynnistämään kahden 
kaukoportin välisen yhteyden, saa pitää palkkiona 
kaikki aarteet, jotka se takaisin palatessaan pystyy 
mukanaan kantamaan. 

Nykyään kaukoporttireittien takaa saattaa löytyä 
miltei mitä vain. Jotkut reiteistä johtavat asutetuille 
seuduille, mutta useimmat niistä johtavat mui-
naisten kaupunkien, temppelien tai linnoitusten 
raunioille tai villiintyneille syrjäseuduille Astrater-

ran unohdettuihin kolkkiin. Useimmiten Myrskyyn 
tai Kurimukseen, mutta toisinaan myös jonnekin 
tähtimeren kartoittamattomalle alueelle. Asutta-
mattomat seudut ovat usein olleet hylättyinä jopa 
vuosisatojen ajan, joten sieltä voi löytää monenlai-
sia aarteita ja rikkauksia, muinaisten teknoaarteita, 
jalohopeaa sekä eteriumia. 

Monet kaukoportit ovat vuosisatojen laiminlyön-
nin vuoksi heikossa kunnossa ja useimmat niistä 
avautuvat vain lyhyeksi hetkeksi kerrallaan. Tästä 
syystä kaukoporteista voidaan päästää läpi vain 
pieniä retkikuntia kerran tai kahdesti päivässä.

Vuosien työn ja uurastuksen jälkeen on onnis-
tuttu uudelleenkäynnistämään jo useita kymmeniä 
keskuspilareita, mutta tiedetään, että vielä on aina-
kin tuhansia löytämättä. Näiden vielä käynnistä-
mättömien keskuspilareiden löytämiseen ja uudel-
leen käynnistämiseen tarvitaan joukoittain urheita 
ja neuvokkaita löytöretkeilijöitä, jotka ovat valmiita 
matkaamaan tuntemattomille seuduille vaikka 
oman henkensä uhalla. 

Sattumalta Astraterrassa sinun tehtäväsi on pelata 
löytöretkeilijää, joka on päättänyt lähteä seikkai-
luun vaaroja uhmaten.
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hohtavat punaisina! Silloin 

on jotain vinossa. 

- Batrotus

Hohtavista symboleista näkee myös onko 
kaukoportin keskuspilari toiminnassa tai onko se 

täysin latautunut portaalin avaamista varten. M.M.
Niin on

 myös si
lloin, ku

n Batrotuks
en 

naama hohtaa punaisena. 

- T -
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Ihmiset

Ihmiset ovat Astraterran suurilukuisin laji, joita löytyy käytännössä kaikkialta Astraterrasta, 
jopa Myrskystä ja Kurimuksesta. Ihmiset hallitsevat sekä Eskalonin kuningaskuntaa että Malorin 
imperiumia. Myös Arkadian kuningatarkunnan väestöstä merkittävä osa on ihmisiä. Ihmisiä 
pidetään Astraterran kansojen parissa sisukkaana ja uteliaana väkenä. Ehkä sen vuoksi monet 
löytöretkeilijät ovatkin ihmisiä.

Ihmisiä on ulkonäöltään hyvin monenlaisia, mutta tietyt ulkoiset piirteet ovat tavallista ylei-
sempiä Astraterran eri osissa. Eskalonilaiset ja malorit ovat yleensä ristiverisiä ja vaaleaihoisia, 
joutomaalaiset puolestaan punahiuksisia tai vaaleaverikköjä. Arkadialaisilla taas on yleensä 
mustat hiukset ja tumma iho. 

Vyöllä asuvilla ihmisillä on tavallisesti vaaleampi iho, kun taas pyörteissä asuvilla tummempi 
ja päivettyneempi iho. Yleisesti ottaen, mitä lähemmäs aurinkoa mennään, sitä tummempaa 
ihmisväkeä seudulla asuu. 

Lajipiirre

Sisukas – Ihmiset tunnetaan sisukkaana lajina, joka ei anna helpolla periksi tiukan paikan 
tullen. Tämän vuoksi ihmishahmot saavat +1 Sisuunsa. 

Kyvyt

Ketteryys  

Kätevyys  

Ryhti  

Vahvuus  

Valppaus  

Älykkyys  
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Huimapää

Retkiryhmän huimapäinen vahvistus, jolta ei yleensä puutu rohkeutta. Huimapäät uskaltavat 
mennä paikkoihin, joihin muut epäröivät mennä ja loistavat tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa liik-
kumista tai rohkeutta. Huimapäälle ei ole väliä ollaanko liikkeellä jalan, suksilla, hevosella vai ilmalai-
valla, kunhan voi kokea vauhdin hurman ja uhmata vaaroja. 

Huimapäät sopivat hyvin retkikuntien avuksi, koska he pystyvät toimimaan nopeasti vaaratilan-
teissa ja useimmat huimapäät osaavat myös tarvittaessa ajaa erilaisia kulkuneuvoja, ratsuja ja valjak-
koja.

 Valtit

Parkour - Apunoppa hyppyihin, kiipeilyyn, tasapainoiluun ja juoksemiseen.

Väistöliike - Apunoppa puolustautumiseen väistellessä. Tämä pätee niin kohti tulevia hyökkäyksiä, 
kuin ansoja ja muita vaaroja vastaan. 

Temppukuski - Apunoppa kaikenlaisten ratsujen ja ajoneuvojen ohjastamiseen.

Vakiovarustus

Nämä kaikki:

 ӹ Miekka
 ӹ Suojakakkulat
 ӹ Köysi (10 metriä) ja kiipeilyhaka
 ӹ Retkeilyvarusteet 

Ja lisäksi kaksi näistä:

 ӹ Ruoska
 ӹ Pasauspistooli
 ӹ Kaukoputki
 ӹ Nahkahaarniska
 ӹ Lemmikki
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Pasauttimet
Pasauttimet ovat aparaatteja, jotka muistuttavat 

yleensä muskettia tai revolveria, jossa on erilaisia 
vipuja, virittimiä ja muita vipstaakkeleita sekä nes-
tehöyrysäiliö ja eterium-kammio. 

Useimmat eskalonilaiset ja arkadialaiset pasaut-
timet valmistetaan tarkkuutta vaativana käsityönä, 
jonka vuoksi ne ovat usein myös suhteellisen hinta-
via, eikä kaikilla ole niihin varaa. 

Pasauttimet käyttävät ammuksinaan sähköllä 
ladattuja nestehöyrykuulia, jotka pasauttimen pii-
pusta lentäessään näyttävät sinisinä, vihreinä tai 
punaisina hohtavilta leiskuvilta pisaroilta. Osues-
saan johonkin nestehöyrykuulat aiheuttavat tyr-
määvän pasauksen kirkkaan välähdyksen ja äänek-
kään pamauksen saattelemana. 

Pasauspistooli: Lyhyt, yhdellä kädellä ammut-
tava pasautin, jota voi käyttää myös kamppailuissa, 
mutta sillä ei voi torjua. Pasauspistooli antaa +1N 
kamppailuun tai ammuskeluun lähelle saakka. 

Pasautin: Kiväärinmallinen pasautin, jota yleensä 
erilaiset vartijat, sotilaat ja roistot käyttävät. Pasau-
tin antaa +2N ammuskeluun tosi kauas saakka. 
Pasauttimella ei voi ampua kamppailuissa, mutta 
sitä voi käyttää nuijana. 

Suurpasautin eli ”mörssäri” W: Suurpasautin 
on jättikokoinen versio pasauttimesta. Se on kivää-
rimallinen, mutta muistuttaa jo enemmän kannet-
tavaa kanuunaa. Mörssäriä käytetään yleensä jät-
tisuurten petojen pysäyttämiseen tai muurien ja 
porttien murtamiseen. Mörssäri on raskas ja antaa 
+3N ammuskeluun kauas saakka. Mörssäriä ei voi 
käyttää kamppailuissa, eikä sillä ammuttaessa voi 
liikkua samalla toimintavuorolla.

Pasauttimet Hinta Muuta

Pasauspistooli 15 kr +1N lähelle saakka, voi käyttää myös kamppailussa

Pasautin 45 kr +2N tosi kauas saakka, toimii kamppailussa nuijana

”Mörssäri” W 185 kr +3N kauas saakka, ei voi käyttää kamppailussa, eikä ampua 
ja liikkua samalla toimintavuorolla.

Ylilataaminen s - Pasauttimia voi yliladata eteriumin avulla, jolloin niiden ampumista 
höyry kuulista tulee entistä isompia ja pasauttavampia. Ylilataaminen kuluttaa yhden ete-
rium-kiteen ja tehostaa  pasauttimella ampumista yhdellä nopalla.

Tässä pasauspistoolissa on 

kiinnitettynä muinaisten 

voimakapseli, joka vastaan 

kymmentä eteriumkidettä. 

Niitä saattaa edelleen löytää 

muinaisten raunioilta. 

M.M.
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Susi 
Villi, keskikokoinen eläin

Sudet ovat kesyjen koirien villejä serkkuja, joilla 
on myös hyvä vainu, mutta ne ovat kesyjä serkku-
jaan hurjempia. 

Sudet antavat apunopan jäljittämiseen ja lähi-
kamppailuun. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 0, Ryhti 2,  
Vahvuus 2, Valppaus 2, Älykkyys 2

 ӹ Sisu: 4
 ӹ Erikoispiirteet: Puraisu (+1N kamppailuun), 
Tarkka vainu (+2N jäljittämiseen ja haistami-
seen)

 ӹ Lemmikkitaidot: Jäljittäjä, Lähetti, Metsästäjä, 
Temppu, Vahti

Taskulohikäärme 
Pikkuruinen eläin

Taskulohikäärmeet ovat Fantasian saariston 
erikoisuus. Ne kulkevat kätevästi olkapäällä tai 
nimensä mukaisesti taskussa. 

Taskulohikäärmeet osaavat lentää ja ne pystyvät 
kuljettamaan pieniä tavaroita kynsissään. Ne voivat 
myös auttaa tulen sytyttämisessä.

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 1, Ryhti 2,  
Vahvuus 0, Valppaus 2, Älykkyys 2

 ӹ Sisu: 1
 ӹ Erikoispiirteet: Puraisu ja kynnet (+1N kamp-
pailuun), Tulisylkäisy (Vahingoittaminen ja 
tuleen sytyttäminen 3N vierelle saakka, kerran 
päivässä), Suomut (+1N puolustukseen)

 ӹ Lemmikkitaidot: Lähetti, Matkija, Metsästäjä, 
Näpistäjä, Temppu, Vahti

Taskulohikäärmeet eivät ole sukua 

oikeille lohikäärmeille nimestään 

huolimatta.

-Mercus
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Sotilas rrr

Keskikokoinen hyönteinen

Sotilas-eteepit ovat työläisiä suurempia ja vah-
vempia. Niillä on paksu suojaava kuori ja voimak-
kaat yläraajat, mutta ne ovat huomattavasti työläi-
siä kömpelömpiä lentäjiä. Väritykseltään sotilaat 
ovat työläisiä tummempia, joskus miltei mustia. 
Luonnollisen panssarinsa lisäksi sotilas-eteepit on 
varustettu kaksikärkisillä salamasauvoilla ja pistiäis-
heittimillä. Sotilas-eteepit vartioivat yleensä omaa 
kekolinnaansa ja niitä tavataankin vain harvoin nii-
den ulkopuolella. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 2, Ryhti 3,  
Vahvuus 3, Valppaus 2, Älykkyys 1

 ӹ Sisu: 3
 ӹ Erikoispiirteet: Luja ulkokuori (+2N puolustuk-
seen), Lentäminen (2 noppaa)

 ӹ Varusteet: Salamasauva tai pistiäisheitin

Salamasauva - Kaksikärkistä keihästä muistut-
tava sauva, jonka kosketus antaa voimakkaan ja 
kivuliaan sähköiskun. Salamasauva toimii muiden 
kuin eteeppien käsissä vain 1n6 päivää, jonka jäl-
keen se sammuu ja muuttuu hauraaksi ja helposti 
särkyväksi kepakoksi. Salamasauva antaa kamppai-
luun +1N, mutta sen tainnuttavat sähköpurkaukset 
ulottuvat tarvittaessa lähelle saakka. Salamasau-
valla voi myös torjua.

Pistiäisheitin - Pistiäisheitin muistuttaa isoa 
monijalkaista ja kovakuorista toukkaa, joka tarraa 
jaloillaan käyttäjän käsivarteen kiinni. Kun ötökän 
tuntosarviin koskee, se sinkoaa takapuolestaan 
pienen ampiaista muistuttavan ötökän, joka lentää 
suoraan eteenpäin ja pistää piikillään osuessaan 
johonkin. Piikissä on myrkkyä, joka veltostuttaa 
lihakset ja syyhyttää ihan hirveästi. Pistiäisheitin toi-
mii muiden kuin eteeppien käsissä vain 1n6 päivää, 
jonka jälkeen se menee kippuralle ja kuolee. Pisti-
äisheitin antaa +2N ammuskeluun kauas saakka. 

Eteep-hurtta rr

Pieni hyönteinen

Eteep-hurtta muistuttaa purppuran väristä tuhat-
jalkaista, joka käyttäytyy monella tapaa kuin koira. 
Eteepit käyttävät hurttia eteriumin etsimiseen, 
mutta myös ajokoirina, koska niillä tuntuu olevan 
hyvä vainu. Eteep-hurtilla on päässään pyöreä suu, 
jonka ympärillä kasvaa useita lyhyitä lonkeroita. 
Peräpäässä niillä on kaksi pitkää antennia, jotka 
alkavat hohtamaan, kun ne vainuavat eteriumia (tai 
eteriumilla ladattuja teknoaarteita) lähistöltä. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 1, Kätevyys 1, Ryhti 1,  
Vahvuus 2, Valppaus 2, Älykkyys 1

 ӹ Sisu: 1
 ӹ Erikoispiirteet: Eterium-vainu (+2N eteriumin 
vainuamiseen läheltä), Jäljittäminen (+2N jäljit-
tämiseen hajun ja lämmön perusteella), Vahti-
minen (+1N)

Eteeppejä elää lähinnä Myrskyssä, mutta niitä tavataan ajoittain myös pyörteessä ja jopa VYöllä saakka. Tämä kuva tuli napattua joutomaiden liepeillä, kun parvi eteeppejä lensi pilvien suojissa ohi. 
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Suurimman osan ajastaan ne viljelevät pimeässä 
hehkuvia lumotatteja, joita ne myös käyttävät pää-
asiallisena ravintonaan. Suohirviöt ovat erakkoja ja 
haluavat pysytellä omissa oloissaan. Jos kuitenkin 
joku sattuu paikalle, ne puolustavat sieniviljelyksi-
ään ärhäkästi. 

Lumotatit keräävät sisäänsä ympäristöstään ete-
riumia ja mahdollisuuksien mukaan suohirviöt 
käyttävät eteriumia viljelystensä lannoittamiseen. 
Ämpärillisessä lumotatteja on suunnilleen yhden 
eterium-kiteen verran eteriumia. Suohirviön pesä-
paikasta saattaakin löytyä 2n6 eterium-kidettä lan-
noittamiseen varattua eteriumia. Suohirviöt voivat 
myös olla halukkaita vaihtamaan kullanarvoisia 
esineitä, tai joskus jopa teknoaarteita, eteriumiin 
(1n6+2 kultarahaa yhtä eterium-kidettä vastaan). 
Suohirviöt eivät puhu, mutta ne pystyvät ääntele-
mään ja käyttävät elekieltä. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 1, Kätevyys 1, Ryhti 4,  
Vahvuus 7, Valppaus 3, Älykkyys 3

 ӹ Sisu: 8
 ӹ Erikoispiirteet: Sitkeä (+2N puolustus), Suo-
muoto (+2N soilla tai vastaavissa ympäristöissä 
piileskelyyn), Pelottelu (+1N pelotteluun luon-
nottoman muotonsa ansiosta)

Tarrokki r
Pieni hyönteinen

Tarrokit ovat karvalakkia muistuttavia otuksia, 
jotka kiipeävät kattoon vaanimaan ja odottamaan 
sopivaa saalista. Sopivan tilaisuuden sattuessa tar-
rokki pudottautuu päähän ja tarttuu lujaa kiinni 
terävillä kynsillään. Tarrokkeja esiintyy lähinnä kui-
villa alueilla luolissa ja rakennusten raunioissa. 

Jos tarrokkia yrittää poistaa, se vain kiristää ote-
taan. Väkisin irrottaminen aiheuttaa 1n6 pistettä 
vahinkoa. Mutta jos tarrokkia kastelee vedellä, irrot-
taa otteensa ja luikkii tiehensä. Tarrokit typerryttä-
vät hahmon, jonka päähän ne ovat kiinnittyneitä.

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 3, Kätevyys 0, Ryhti 2,  
Vahvuus 1, Valppaus 2, Älykkyys 1

 ӹ Sisu: 1 
 ӹ Erikoispiirteet: Ajatussyömäri (saalis kärsii -1N 
Älykkyyteen ja valppauteen, niin kauan kuin 
tarrokki on kiinni)

Tiikerisaurus rrrr

Keskikokoinen eläin

Tiikerisaurus on kahdella jalalla juokseva lihan-
syöjälisko, jolla on tiikerin raitoja muistuttava väri-
tys. Tiikerisauruksia tavataan yleensä viidakoissa ja 
niiden lähettyvillä ja ne metsästävät pienissä lau-
moissa eläimiä tai muuta otollista saalista - kuten 
äänekkästi matkaavia löytöretkeilijöitä. Yleensä lau-
masta yksi yrittää yllättää saaliin, kun muut lauman 
jäsenet puolestaan avustavat sitä eri tavoin tukki-
malla pakoreittejä, kamppaamalla, hämäämällä tai 
muulla tavoin. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 0, Ryhti 2,  
Vahvuus 2, Valppaus 3, Älykkyys 1

 ӹ Sisu: 2
 ӹ Erikoispiirteet: Terävät hampaat ja kynnet 
(+1N kamppailuun), Suojaväritys (+1N piileske-
lyyn ja hiipimiseen)

Tulitiainen rr

Pikkuruinen eläin, parvi

Tulitiaiset ovat kiiltävän oransseja pikkulintuja, 
jotka ovat enimmäkseen harmittomia, mutta peläs-
tyessään tai uhattuina ne alkavat sinkoilemaan 
ympäriinsä hurjaa vauhtia ja päästelevät ilmoille 
palavia kaasuja. Sinkoillessaan tulitiaiset lentävät 
kovalla vauhdilla päättömästi edes takaisin ja tör-
mäilevät kaikkeen tielleen osuvaan. Osuessaan tuli-
tiainen päästää polttavan kuuman röyhtäyksen tai 
töräyksen - riippuen siitä, kummasta päästä lintua 
se tulee. Pelästyneet tulitiaisparvet voivat olla huo-
mattava uhka paitsi retkikunnille, myös aurinkopur-
jelaivoille tai asumuksille tulipalon vaaran vuoksi. 
Yleensä tulitiaisparvessa on 4-10 tulitiaista. 

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 1, Kätevyys 0, Ryhti 1,  
Vahvuus 0, Valppaus 2, Älykkyys 0

 ӹ Sisu: 1 per tulitiainen
 ӹ Erikoispiirteet: Polttopöräys (1 noppa per tuli-
tiainen, tulitiaisen törmäys aiheuttaa tulivahin-
koa), Lentäminen (4 noppaa tavallisesti, mutta 1 
noppa tulistuneena) 
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Kutkutussäde (w 1)
Pistoolia muistuttava tekkiesine, jolla voidaan 

ampua lähellä oleviin kohteisiin sinistä salamaa 
muistuttava säde. Säteen osuma aiheuttaa sietä-
mätöntä kutitusta muissa olennoissa paitsi kas-
veissa ja rakennelmissa. Elävä olento, joka saa kut-
kutussäteestä vähintään kaksi pistettä vahinkoa, ei 
pysty toimimaan seuraavalla toimintavuorollaan 
sietämättömän kutituksen vuoksi. 

Eterium-kulutus - 1 kide per laukaus.

Käännöskukkanen (w 1)
Käyttäjän korvan taakse kiinnitettävä hopeista 

kukkaa muistuttava koru. Tämä kätevä laite muun-
taa puheen mielikuviksi ja ajatuksiksi, joita jokainen 
lähellä oleva elollinen olento voi ymmärtää. Kaikki 
sanat eivät välttämättä käänny aivan oikein, mutta 
puhutun perusidea tulee kyllä selväksi. Käännös-
kukkanen antaa +2N vieraiden kielten puhumiseen 
ja ymmärtämiseen kaikkien puhuvien ja ajattele-
vien olentojen kanssa. 

Eterium-kulutus - 1 kide per käynnistys. Laite 
pysyy käynnissä yhden kohtauksen ajan. 

Lentävä matto (w 2)
Kokoonkäärittävä, yleensä koristeellista mattoa 

muistuttava alusta, joka käynnistyessään jäykistyy 
ja alkaa lentää. Lentävä matto voi kuljettaa kahta 
henkilöä kantamuksineen tai kuutta raskasta esi-
nettä. Maton ohjaaminen tarkasti tai nopeasti vaatii 
Valppaus-heiton.

Eterium-kulutus - 1 kide per tunti.

Lohikäärmeennahka (w 2)
Lohikäärmeennahka on muinainen suomu-

haarniska, joka koostuu tummista nahkamaisista 
liuskoista. Vaikka liuskat tuntuvat joustavilta ja peh-
meiltä, ne ovat uskomattoman lujia ja silti kevyitä, 
eivätkä rajoita liikkumista nimeksikään. Lohikäär-
meennahka antaa vahingoittumista vastaan +2N. 
Lisäksi, kun lohikäärmeennahka käynnistetään, se 
antaa yhden kohtauksen ajaksi +2N Vahvuuteen 
voimistamalla käyttäjän liikkeitä.

Eterium-kulutus - 1 kide per käynnistys.

Läpivalaisin (w 1)
Lyhyttä kaukoputkea muistuttava laite, jonka 

avulla voi nähdä kevyiden esteiden läpi ja havaita 
esimerkiksi piilotettuja esineitä tai salaovia. Kun 
läpivalaisin käynnistetään, sen toisesta päästä heh-
kuu sinertävää valoa ja toisesta päästä kurkista-
malla voi nähdä esimerkiksi elävien olentojen luut 
ja taskuissa olevat tavarat tai kevyiden materiaalien, 
kuten puun, läpi. Läpivalaisin antaa +2N piilotettu-
jen esineiden, salaovien ja sen sellaisten etsintään. 

Eterium-kulutus - 1 kide per käynnistys. Yhdellä 
käynnistyksellä läpivalaisin toimii 1n6 minuutin 
ajan. 

Mökäsinko (w 1)
Mökäsinko on hieman pasuunaa muistuttava 

vekotin, joka ampuu hirvittävää mölinää, kun sen 
mikrofoniin puhutaan. Mökäsinko ampuu kokoon 
puristettuja ääniaaltoja, jotka pistävät korvat luk-
koon, rikkovat särkyviä esineitä. Mökäsingosta saa 
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