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Haarniskat
ja suojat:

Seikkailija voi ostaa itselleen haarniskointia suo-
jaksi aseilta ja hirviöiden hampailta. Haarniskat ovat
tehoonsa nähden painavia ja etenkin kokometalliset
panssarit ovat myös niin meluisia, ettei niitä kan-
tavan juuri kannata yrittää hiipiä. Pehmeitä pans-
sareita (huopasuojat, nahkaliivit, -lahkeet ja -nutut,
ketjusuojat) voi pukea päälleen monta kerrosta, ko-
vaa vain yhden kerroksen. Kerrostetuista panssa-
reista heikompien panssarin suoja puolitetaan, alas-
päin pyöristäen (suojaa kuitenkin aina vähintään 1),
ja lisätään parhaaseen arvoon.

Eli ketjuliiveistä (suoja 7) ja levykyrassista (suoja
9) saisi yhteensä vain 12 pistettä suojaa.

Huopakankaasta tehdyt haarniskanosat ovat kar-
keaa ja paksua topattua kangasta, usein kahdes-
sa kerroksessa, joiden välissä on jouhea tai muita
pehmikkeitä. Talonpoikien talvivaatteet ja nostoväen
käyttämät varusteet on tehty siitä.

Nahkaa on kahta lajia. Tavallinen nahka on jousta-
vaa, mutta sitkeää parkittua nahkaa tai turkista.
Siitä voidaan tehdä vaatteita siinä missä kankais-
takin. Vuoristolaiset käyttävät nahkana turkiksia
ja taljoja jotka he kiinnittävät paikalleen vöiden (u-
sein hyvin koristeellisten sellaisten) avulla.

Toinen nahkamalli on paksu ja monikerroksinen ko-
vetettu nahka, joka on ensin keitetty rasvassa, sit-
ten kuivattu muotin päällä haluttuun muotoon (ky-
rassiin on saatettu jäljentää rintakehän ja pallean
lihasten muotoja vihollisten pelottamiseksi) ja lo-
pulta lakattu vedenpitäväksi. Tällainen nahkapinta
(usein härästä tehty) on kovaa ja murtuu ennem-
min kuin taipuu. Tehokas ja suosittu palkkasoturien
ja praedorien keskuudessa. Parhaat haarniskat ovat
kauniisti koristeltuja.

Rautanahkaa on montaa eri mallia ja muotoa, mutta
niissä kaikissa kerroksista ja jäykkää nahkaa on
vahvistettu lisäämällä sen pintaan metallirenkaita,
suomuja tai muita metallisia vahvikkeita. Ko-
kemattoman silmiin haarniska voi vaikuttaa metal-
liselta, vaikka välistä paistaa paljasta nahkaa.

Ketjupanssari on pienistä metallirenkaista yhteen-
liittämällä (neljä yhteen tai kuusi yhteen) tehty ras-
kas ja kestävä, mutta myös hyvin taipuisa punos,
jonka alla on kangas estämässä renkaiden painu-
misen lihaan iskukohdissa.

Levypanssari on yhtenäisistä metallipinnoista teh-
tyä haarniskaa, joka kiinnitetään siihen ruumiin-
osaan, jota se suojaa. Se on painavaa, mutta hy-
vän sepän tekemänä yllättävän liikkuvaa ja suojaa
käyttäjää hyvin. Osat kiinnitetään pulteilla ja nah-
kahihnoilla ja haarniska rakennetaan käyttäjän pääl-
le. Se vie useita minuutteja, etenkin jos se tehdään
yksin. Ritareilla on aseenkantajia.

Päähineet     suoja paino      hinta
Huopahuppu   1    10 5 kpr
Nahkakypärä   3    10 4 hr
Avokypärä   4    20 2 kr
Ketjuhuppu   5    40 3 kr
Täyskypärä   6    60 5 kr

Päähineet suojaavat osumakohtia 2 ja 12, eli päätä.
Päähineen käyttö lisää kuuloaistia koskeviin heittoihin yh-
den vaikeusnopan ja täyskypärää käytettäessä se tulee
myös näköhavaintoihin.

Liivit        suoja paino      hinta
Nahkaliivit    2    20 5 hr
Nahkakyrassi    4    30 15 hr
Rautanahka    5    50 25 hr
Ketjuliivit     7    80 10 kr
Levykyrassi     9    100            50 kr

Liivit suojaavat osumakohtia 6 ja 8, eli rintakehää ja vat-
saa. Metalliset liivit rautanahasta alkaen aiheuttavat yli-
määräisen vaikeusnopan Hiivintään.

Takit       suoja paino      hinta
Huopanuttu    1    20 1 kr
Nahkanuttu    2    50 25 hr
Ketjuhauberkki    7    100 25 kr

Takit suojaavat osumakohtia 3–4, 6, 8 ja 10–11, eli käsiä,
rintakehää ja vatsaa. Ketjuhauberkin käytöstä tulee yli-
määräinen vaikeusnoppa Hiivintään.

Käsisuojat     suoja paino      hinta
Nahkasuojat    3     10 1 kr
Terässuojat    7     30 10 kr

Käsisuojat ovat irrallisia levyjä, joita myydään aina pa-
reittain, eli ne suojaavat osumakohtia 3–4 ja 10–11, ellei
käyttäjä erikseen heitä puolta pois.

Housut       suoja paino      hinta
Huopahousut   1     20 5 hr
Nahkalahkeet   2     40 2 kr
Ketjuhousut    7     80            20 kr

Housut ja lahkeet suojaavat jalkoja, osumakohtia 5 ja 9.
Ketjuhousujen käytöstä tulee ylimääräinen vaikeusnoppa
Hiivintään.

Jalkasuojat    suoja paino      hinta
Nahkasäärystimet    3     20 15 hr
Terässäärystimet    7     50 15 kr

Säärystimet suojaavat jalkoja, eli osumakohtia 5 ja 9.
Terässäärystimet pitävät ääntä hiivittäessä, ylimääräi-
nen vaikeusnoppa siitä hyvästä.
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Seikkailevan ritarin haarniskointi koostuu täyskypärästä,
levykyrassista, käsisuojista ja jalkasuojista. Painoa kertyy
yhteensä 240 naulaa ja hintaa 800 hopearahaa. Toisaalta
pään suoja onkin sitten 6 pistettä, rintakehän ja vatsan
suoja 9 pistettä ja raajojen suoja 7 pistettä. Seikkaileva
ritari on taistelussa varsin kova pähkinä purtavaksi.

Kun tähän lisätään vielä lyömämiekka ja kilpi, taistelupaino
nousee 320 naulaan! Hiivintään tulee +2N ylimääräistä vai-
keutta melun takia ja väistöihin +3N haarniskan painon ta-
kia (+1N jokaisesta 100 naulasta). Ritarin voiman on oltava
vähintään 13, vaikka muita aseita tai kannettuja varustei-
ta ei otettaisi huomioon.

Ratsain taistellessa ensimmäinen taakkahaittanoppa unoh-
detaan, joten levyhaarniskan alle puetaan ketjuhuppu, ket-
juhauberkki ja ketjuhousut.  Painoa tulee 220 naulaa lisää,
hintaa  480 hopearahaa. Suojaa päässä onkin sitten 8 pis-
tettä, rintakehässä ja vatsassa 12 pistettä ja raajoissa
10. Ritari on lähes haavoittumaton, mutta pulassa, jos pu-
toaa ja joutuu kantamaan itse haarniskansa painon. Mo-
net sotkeutuvat pudotessaan varusteisiinsa, jolloin heidät
on helppo vangita tai viimeistellä tikarinpistolla.
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Luonnollinen paraneminen:
Kun haavat on kunnolla hoidettu, ne alkavat parantua
itsestään. Jokaisena yönä toipilas voi tehdä Terveys-
heiton, jonka vaikeus riippuu siitä miten rasittavasti hän
on päivänsä käyttänyt:

Vuodelevossa 1N
Rauhallisesti 2N
Tavallisesti 3N
Matkustaen 4N
Rasittavasti 5N

Onnistuminen parantaa aamuun mennessä 1 pisteen
verta per aste. Epäonnistuminen tarkoittaa ettei para-
nemista tapahdu tänä yönä. Möhläys tarkoittaa jonkin
haavoista tulehtuneen uudestaan: katso kohtaa Hoi-
tamattomat haavat. Haavat täytyy sitoa uudelleen jos
haavakuume ja tautivuoteelle kuoleminen halutaan vält-
tää. Syvien haavojen pitkäaikaisten vammojen parane-
misesta on kerrottu vamman kuvauksessa.

Myrkkyjen ja tautien aikaansaama ominaisuuspisteiden
menetys paranee 1N3 pistettä viikossa, sikäli kun tau-
dista on ensin parannuttu.

Haavojen
hoito:

Mikä tahansa vamma, joka on kyllin vakava
viedäkseen verta, on kyllin vakava tulehtuak-
seen kuolettavasti. Erilaiset tulehdukset ja
niiden lieveilmiöt ovat sotaretkien yleisin kuo-
linsyy, eivätkä suinkaan taistelut. Praedoreilla
voi olla varaa tehokkaisiin lääkeyrtteihin, mut-
ta tavallisilla sotilailla ei.

Seikkailijoiden Haavojen hoito ei ole tiedettä, vaan tais-
telukentillä kantapään kautta opittua käytännön ensi-
apua, jossa tehdään niin kuin on hyväksi havaittu (haa-
van puhdistaminen viinalla, esimerkiksi) kyselemättä
miksi. Yritys hoitaa haavoja vie muutaman minuutin,
mutta mahdollinen verenvuoto pysähtyy heti kun se aloi-
tetaan (jos hoito epäonnistuu, jatkuu taas parin minuu-
tin kuluttua siitä mihin jäi), eli jos uhrilla on edes 1 piste
verta jäljellä, kun hänen haavojaan aletaan hoitaa, hä-
net voidaan vielä pelastaa. Jos taitoheitto epäonnis-
tuu, hän kuolee auttajiensa käsiin. Taitoheiton vaikeus
riippuu uhrin kunnosta ja vallitsevista olosuhteista:

2N Uhri on menettänyt vain verta
3N Uhrilla on yksi Syvä haava
4N Uhrilla on useita Syviä haavoja
+1N Uhrilla on myrkytys, tulehdus, tauti
+1N Epäsiistit ja rauhattomat olosuhteet
-1N Rauhalliset ja siistit olosuhteet
-1N Tuoreita siteitä saatavilla

Onnistuminen taidossa merkitsee mahdollisen verenvuo-
don loppumista, paranemisen alkamista, tajuihinsa tu-
lemista ja niin pois päin. Jokaista astetta kohti seikkai-
lija saa takaisin myös 1N pistettä menetettyä verta,
mutta ei kuitenkaan enempää kuin on menettänyt nyt
hoidettavia haavoja saadessaan.

Epäonnistuminen tarkoittaa, ettei tilanne muutu puo-
leen tai toiseen. Viimeisiä veripisaroitaan vuodattaville
potilaille tämä voi olla kohtalokasta. Epäonnistumisen
jälkeen ei sama välskäri voi yrittää kyseistä potilasta
hoitaa, elleivät olosuhteet tai käytettävissä olevat vä-
lineet oleellisesti muutu.

Möhläys tarkoittaa kauheita: tavallisesti uhri alkaa vuo-
taa verta 1 pisteen verran tunnissa, kunnes joku muu
antaa hoitoa tai uhri kuolee. Jos uhrilla on lisäksi mur-
tuneita raajoja tai muuta vastaavaa, voi olla että ne
eivät koskaan parane kunnolla (-1 sopivaan ominai-
suusarvoon).

Hoitamattomat haavat:
Jos taistelussa saatuja haavoja ei hoideta saman päi-
vän iltaan mennessä, ne alkavat tulehtua ja märkiä. Uh-
rille nousee myös korkea kuume, ns. haavakuume. Uhrin
on tehtävä haastava Terveys-heitto joka ilta, tästä il-
lasta alkaen, ja siihenkin tulee +1N, jos uhrilla on hoita-
mattomia syviä haavoja. Erittäin hyvät oltavat, kuten
puhtaat kääreet, puhdasta vettä ja levossa oleminen,
taas poistavat heitosta yhden nopan (-1N).

Haavojen edettyä näin pitkälle uhrin voidaan katsoa potevan
tautia ja siksi hänen hoitamisensa Haavojen hoito-taidolla on
nopan verran vaikeampaa kuin ennen.

Onnistuminen merkitsee että huonosta olosta huolimat-
ta uhrin tila ei pahene seuraavaan päivään mennessä.
Onnistuminen asteella 3 tarkoittaa tulehduksen para-
nevan itsestään, niin kuin haava olisi hoidettu. Verta ei
kuitenkaan tule takaisin kuin luonnollisen paranemisen
kautta, ja tämän tapahduttua ei uhrin haavoja voi enää
erikseen hoitaa.

Epäonnistuminen tarkoittaa, että yön aikana verenmyr-
kytys ja kuumeilu vie 1N pistettä verta ja uhrin olo huo-
nonee sitä mukaa. Muitakin oireita, kuten harhoja ja
ripulia esiintyy. Möhläyksen tapahtuessa verta kuluu kak-
sinkertainen määrä. Hoitamaton haavakuume johtaa lä-
hes aina kuolemaan. Praedoreilla on usein parantavia juo-
mia haavoja ja kuumetta vastaan, mutta armeijoiden
sotilailla ei ole niihin varaa.
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1N Ominaisuus ja taudinkuva
1–2 Voima (reumatismia)
 3 Terveys (kylmänarkuutta)
 4 Ketteryys (vapinoita)
 5 Valppaus (seniliteetti)
 6 Karisma (hulluuden oireita)

Korkean iän vaikutuksia:
Harva praedor elää tai ainakaan seikkailee niin kauan
että ehtisi tulla todella vanhaksi, mutta ei se täysin
mahdotonta ole. Vanhat praedorit ovat usein tappavan
taitavia, mutta aika ja kuolema ovat vihollisia, joita he-
kään eivät voi voittaa.

Joka talvi 40. ikävuodesta alkaen on seikkailijan onnis-
tuttava haastavassa (3N) Terveys-heitossa. Heittoon
tulee yksi noppa lisää jokaista täyttä kymmentä ikä-
vuotta kohti, eli 60–69 -vuotiaan seikkailijan heitto oli-
si jo 5N. Onnistuminen tarkoittaa, ettei hän sairastele
sen vuoden aikana vanhuuden vaivoja. Tästä eteenpäin
hän lakkaa olemasta nuori ja hehkeä, ja vaikka monet
säilyvättävät kauneutensa tai komeutensa, eivät he voi
enää piilottaa vanhuuttaan.

Epäonnistuessaan seikkailija saa uusia vaivoja, yleensä
talven aikana, ja hän menettää 1 pisteen jostakin ominai-
suudestaan. Jos heitto on möhläys, hän sairastuu va-
kavasti ja menettää jostakin ruumiillisesta ominaisuu-
destaan 1N pistettä. Jos jokin ominaisuus laskee 2:een
tai sen alle, hän on vuoteenomana ja tarvitsee hoitajaa
elääkseen. Jos jokin ominaisuus laskee 0:aan tai sen alle,
hän kuolee vanhuuteen. Seuraava taulukko kertoo, mihin
menetykset kohdistuvat:


