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1 Tekijänoikeudet
Tätä dokumenttia saat käyttää miten haluat. Saat esimerkiksi myydä tätä ja muo-
kata vapaasti. Kerro halutessasi minulle siitä vaikkapa sähköpostin kautta osoittee-
seen tommi.brander@gmail.com . Lisäksi pyydän, että säästät tämän tekstinpätkän
ja minun nimeni teoksessa. En tätä vaadi, eli lain voimaa pyynnöllä ei ole, mutta
pyydän kuitenkin. Kiitoksia, pidä hauskaa.

2 Pelataksesi tarvit
Tarvitset: Kolme tai useampia ihmisiä, mieluummin neljästä kuuteen. Pari tyhjää
paperilappua pelaajaa kohti, ja muutaman lisää. Kyniä.

3 Teemoja ja huutokauppaamista
Ensin kaikki pelaajat keskustelevat siitä, minkälaisen maailman he haluavat luoda
ja millaisia hahmoja siellä pelata. Esimerkiksi muutaman inspiraation nimeämi-
nen, muutaman perusperiaatteen päättäminen tai jonkin kirjallisuuden tyylisuun-
nan kiinnittäminen ovat hyviä vaihtoehtoja. tämän voi toki jättää myös tekemät-
tä, jolloin tuloksena voi olla jotain hyvin erikoista, mutta mahdollisesti tolkutonta
sotkua.

3.1 Käsitteet
Jokainen pelaaja valitsee yhden käsitteen. Ne voivat olla lähes mitä tahansa, ja
tässä on muutama esimerkki: Kauneus, sota, kynttilä, vaaka, torni, tuuli, tyhjyys,
hämähäkki, väki, keltainen, paha, elämä, riimuloitsinta, kestävyys, pyhyys, veitsi,
toivo, onni, unohdettu teknologia, kulta.

Pelaajat voivat valita käsitteet täysin vapaasti tai he voivat päättää vali-
ta ne esimerkiksi tietystä joukosta, kuten: kreikkalaiset elementit (tuli, vesi, maa,
ilma), modernit alkuaineet, jonkin roolipelin ominaisuudet, horoskoopit, planee-
tat tai taivaankappaleet, jonkin mytologian jumalat, tarot-kortit, pelikortit (äs-
sä/jätkä/rouva/kuningas tai pata/risti/ruutu/hertta), eläimet, kristityt hyveet tai
paheet, puulajit, filosofiset -ismit, kouluaineet, yliopiston tiedekunnat tai laitokset,
värit, kirjat.

(Jos valitsette esimerkiksi sukupuolia, kansallisuuksia, uskontoja tai mielisai-
rauksia, niin kannattaa olla todella tarkkana siitä, mitä näistä asioista pelin aikana
sanotte.)

Kaikki pelaajat valitsevat eri käsitteen. Jokaista käsitettä kohti otetaan pa-
peri, jonka keskelle käsite kirjoitetaan. Paperiin viittaan tästä eteenpäin nimellä
käsitekartta. Lisäksi samaistan pelaajan ja käsitteen.

3.2 Huutokauppa
Käsitteet huutokaupataan. Käsitteen valinnut pelaaja ei osallistu oman käsitteensä
huutokauppaan, vaan ohjaa sitä. Pelaajilla on 100 pistettä käytettävissä, mutta niitä
kaikkia ei tarvi käyttää ja enemmän voi käyttää.

Huutokauppojen järjestys määritetään seuraavasti: Jokainen pelaaja valitsee
luvun nollasta sataan. Ensin huutokaupataan toiseksi suurimman luvun valinneen
pelaajan käsite, sitten kolmanneksi suurimman, ja niin jatketaan, kunnes viimeisenä
huutokaupataan suurimman luvun valinnut.
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Ensin jokainen huutokauppaan osallistuva pelaaja kirjoittaa aloitushuutonsa
ylös. Pienen mahdollinen huuto on 0 ja suurin on 99. Pelaajat paljastavat aloi-
tushuutonsa ja huutokaupan ohjaaja huomioi järjestyksen. Huonoimmin sijoittunut
saa huutaa, mutta hänen on ylitettävä korkein tähän mennessä huudettu tulos.
Näin kaikki pelaajat saavat mahdollisuuden huutaa, matalimmasta korkeimpaan.
Ohjaaja huomioi uuden järjestyksen ja kaikki saavat uuden mahdollisuuden huutaa
järjestyksessä. Kun korkein huuto on 99 tai kukaan ei huutanut kierroksella, niin
huutokauppa on ohi. Ohjaaja antaa oman huutonsa, jonka on oltava korkeampi kuin
kaikki muut huudot.

Jokainen pelaaja ottaa yhden paperin, jota tästä lähtien kutsun hahmolapuk-
si, ja kirjoittaa ylös huutamansa käsitteen, sen numeroarvon sekä järjestysnumeron.

3.3 Hahmojen sijat
Järjestysnumero eli sija määritetään seuraavasti: Korkein ominaisuusarvo antaa si-
jan 1, seuraavaksi korkein sijan 2, ja niin jatketaan.

Kahdella pelaajalla voi olla ominaisuudessa sama numeroarvo, jolloin heillä
on myös sama - alempi - järjestysnumero, mutta he kuitenkin vievät kahden nu-
meroarvon paikan. Esimerkiksi, jos huudot ovat 42, 31, 31, ja 7, niin järjestysluvut
ovat 1, 3, 3, 4.

3.4 Käsitteiden järjestäminen
Käsitteet asetetaan järjestykseen seuraavasti: Verrataan toisen sijan antavia pis-
temääriä. Se käsite, jolla tämä on korkein, on ensimmäinen käsitteistä, ja muut
järjestetään samoin. Tasapelit rikotaan tutkimalla kolmannen sijan antavia piste-
määriä, ja jos vielä on tasapelejä niin siirrytään tutkimaan neljännen sijan antavia
pistemääriä, ja näin jatketaan.

4 Maailman luonti
Korkeiten sijoittunut käsite aloittaa, jonka jälkeen muut tekevät saman järjestyk-
sessä. Pelaaja asettaa jonkin rajauksen tai faktan maailmasta, joka myös liittyy
käsitteeseen jotenkin. Esimerkiksi: Vanhoissa kaupungeissa uinuu hirviöitä ja unoh-
dettua teknologiaa, maailma on verkosto luolia, tunneleita ja rotkoja, lintuja pi-
detään pyhinä eikä niitä syödä, maailmassa asustaa haltioita ja ihmiset ovat vain
sivuroolissa, valoa nopeammin matkustaminen on rutiinia kaikille avaruusaluksille.

Maailmaa koskeva fakta liittyy käsitteeseen, joten se samalla laajentaa käsit-
teen merkitystä.

4.1 Käsitekartan laajentaminen
Aina käsitteen merkityksen laajetessa käsitekarttaan tehdään vastaava merkintä -
laajennukseen liittyvä, tai liittyvät, termit otetaan osaksi käsitekarttaa. Esimerkiksi
jos käsitteenä on vesi ja pelaaja on faktaksi sanonut, että maailma on lähes koko-
naan meren peitossa, niin veteen liittyväksi termiksi voisi ottaa vaikkapa meren, tai
mikseipä peittämistä, jonka pelaaja sitten kirjoittaa käsitekarttaan ja liittää viivalla
veteen.
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4.2 Kartan luominen
Pelaajat aloittavat kartan piirtämisen käsitteiden järjestyksessä 3.4. Ensimmäinen
pelaaja ottaa tyhjän paperin kartaksi.

Pelaaja keksii jonkin käsitteeseensä liittyvän paikan. Se voi olla esimerkik-
si: kaupunki, vuori, järvi, mureneva patsas, kaupunginosa, planeetta, haltiakylä.
Hän kertoo lyhyesti, millainen paikka kyseessä on, miten se liittyy käsitteeseen ja
nimeää paikan. Käsiteen merkitys voi tässä taas laajeta, jolloin pelaaja laajentaa
käsitekarttaa 4.1.

Pelaaja valitsee kartalta suurimman tyhjän paikan. Valinnan kannalta aiem-
min piirretyt kohdat sekä reunat eivät ole tyhjiä, eli niistä pelaajan on pysyttävä
kaukana. Tyhjän alueen keskelle pelaaja piirtää keksimänsä paikan.

Tästä eteenpäin käsite ja siihen liittyvä paikka samaistetaan.

5 Hahmojen luonti
Nyt maailmasta tiedetään vähän ja on aika luoda hahmot. Käsitteet 3.1 toimivat
ominaisuuksina ja ne on jo asetettu huutokaupassa 3.2, joten nyt on aika määrit-
tää mistä hahmoissa on kyse ja jakaa hahmoille erityisominaisuuksia ja kirouksia.
Lisäksi on määritettävä pelin voimataso, jotta hahmot löytävät paikkansa maail-
masta.

5.1 Onni
Jos hahmonluonnissa käytti yli tai alle sata pistettä, niin erotus jää onneksi eli
karmaksi eli kohtaloksi, käyttäen mitä tahansa termiä, joka ei ole kenenkään valit-
sema käsite. Näissä säännöissä käytän termiä onni. Onni voi olla siis positiivinen
(korkeintaan 99), nolla tai negatiivinen (korkeintaan 99 kertaa (pelaajien määrä –
1)).

5.2 Voimataso
Voimatason asettamiseksi päätetään, kuinka monella pisteellä maailman muut asu-
kit pelaajahahmojen lisäksi rakennetaan. Taulukossa 1 yhdistän tavallisten asukkai-
den pistemäärän ja pelaajahahmojen voimatason. Jos käsitteitä on pelissä useita,
niin pistemäärien luomat erot ovat hieman vähäisempiä.

Taulukko 1: Pelaajahahmojen voimataso
Pistemäärä Pelaajahahmojen pätevyys

10 Kuin myyttien jumalat, ihmisten asioiden yläpuolella
20 Kuin myyttien jumalat, joita ihmiset joskus haastavat
50 Selkeästi muiden yläpuolella, pulp-kirjan päähenkilö
80 Hieman tavallista kyvykkäämpiä
100 Tavallista porukkaa

Yli 120 Heikkoja

Erilaisilla hahmoilla voi olla myös erilaisia voimatasoja. Jos esimerkiksi halu-
taan pelata jotain antiikin Kreikan mytologian kaltaista, niin voidaan asettaa taval-
liset ihmiset kymmenestä kahteenkymmeneen, puolijumalat (esimerkiksi Herakles)
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ja hirviöt (kuten hydra) kuuteenkymmeneen, jumalat sataan ja titaanit kenties vä-
hän yli sataan pisteeseen.

5.3 Hahmojen syventäminen
Pelaajat keksivät hahmoilleen nimen, ulkonäön, luonteen, vähän historiaa, tavoittei-
ta, sekä suhteita muuhun maailmaan. Tämän voi tehdä yhdessä seuraavan vaiheen
kanssa.

5.4 Erikoisuuksia
Pelaajahahmot saavat erikoisia piirteitä, joista osa on haitallisia, osa hyödyllisiä.
Piirteiden määrä riippuu pelaajien määrästä ja ominaisuussijoista 3.3 taulukon 2
mukaan. Plussat kuvastavat hyödyllisiä piirteitä, miinukset huonoja. Määrällä on
väliä. Sarake kuvaa hahmon sijaa ominaisuudessa, rivi pelaajien määrää.

Taulukko 2: Erikoispiirteet
1 2 3 4 5 6 7

2 + –
3 + –
4 ++ + –
5 ++ + + –
6 ++ + + –
7 ++ + + – – –

Jokainen + taulukossa tarkoittaa yhtä hyödyllistä erikoisuutta, joka liittyy
kyseiseen ominaisuuteen eli käsitteeseen. Esimerkkejä: Taikavyö joka tekee käyttä-
jästään vahvan kuin jättiläinen, kyky piirtää maagisia riimuja, hahmo on nopeampi
vetämään aseen esiin kuin kukaan muu, hahmo hallitsee kaupunkivaltiota, hahmolla
on paljon kontakteja kaikkialla.

Jokainen – tarkoittaa kirousta tai heikkoutta, joka liittyy kyseiseen ominai-
suuteen eli käsitteeseen. Esimerkiksi: Paholaisen merkitsemä, puuttuva käsi, lain-
suojaton, muuttuu kiveksi auringonvalossa.

Erikoisuuden päättävät yhdessä pelaaja, joka sen saa, sekä käsitteen valin-
nut pelaaja. Ensimmäisen sijan tapauksessa kaikki pelaajat ovat mukana touhussa.
Erikoisuuksia määritellessä käsitteen kartta luultavasti laajenee 4.1.

6 Pelaaminen kartan kanssa
Peli aloitetaan kartan suurimman tyhjän alueen keskeltä. Kaikki paikalla olevien
pelaajien hahmot ovat siellä.

Pelaajat selvittävät käsitteiden sijat uuden sijainnin suhteen.

6.1 Käsitteiden sijat paikassa
Etsi käsitteet eli niihin liittyvät paikat kartalta. Vertaa niitä uuden paikan sijain-
tiin. Lähin käsite on uuden paikan suhteen ensimmäisenä järjestyksessä, seuraavaksi
lähin toisena, ja niin edelleen. Riko tasapelit käsitteiden järjestyksellä 3.4.
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6.2 Kartan täydentäminen
Kartan tyhjä paikka täydennetään seuraavasti: Pelaaja, jonka käsite on ensimmäi-
senä tämän paikan suhteen 6.1, nimeää uuden paikan. Toisena oleva pelaaja kuvai-
lee sen lyhyesti. Kolmantena oleva pelaaja piirtää sen kartalle. Samalla käsitteiden
kartat voivat laajeta 4.1.

6.3 Kartan laajentaminen
Kartalta ulos astuttaessa pelaaja ottaa uuden paperin ja laittaa sen kartan reunal-
le sen jatkoksi. Kartta on suurempi mutta toimii täsmälleen samalla tavalla kuin
aiemmin.

7 Kartan tutkiminen
Uutta paikkaa tutkiessa huomioi käsitteiden järjestys siellä 6.1. Kolme ensimmäi-
seksi sijoittunutta pelaajaa ovat jo määrittäneet paikasta paljon 6.2.

7.1 Paikkaa tutkimassa
Neljänneksi järjestyksessä paikan suhteen 6.1 oleva pelaaja valitsee, onko paikassa
este, tilaisuus, uhka vai outous ja nimeää sen. Viidentenä oleva pelaaja kuvailee
sitä. Jos pelaajia on vähemmän niin käy lista uudestaan läpi alusta. Käsitteet voivat
tämän prosessin aikana laajeta 4.1.

7.2 Este, tilaisuus, uhka, outous
Este on jokin, mikä haittaa hahmojen matkantekoa, mutta ei ole vaarallinen ellei
sitä häiritse. Asteroidivyöhyke, tulviva joki, tietulli.

Tilaisuus on jokin tilanne, jota hahmot voivat halutessaan syventää tai johon
hahmot voivat halutessaan sotkeutua. Maanviljelijöitä pellolla, kolikko lojumassa
tiellä, ryöstö tapahtumassa syrjäkujalla, hätähuuto metsästä, eksyneen oloinen nuo-
ri avaruusvalas.

Uhka on jotain hahmoja uhkaavaa - merirosvolaiva, petoeläin, vieraan papin
käännytysyritys, voimakas sähkömagneettinen pulssi.

Outous on jotain tuntematonta, hankalasti lähestyttävää ja kenties merkityk-
setöntä. Veren punaama vieraan jumalan alttari tien varrella, luola jonka sisäpinta
on sinistä kristallia, jylhä obsidiaanitorni ilman tietä sisään, kylähullu höpöttele-
mässä omiaan.

7.3 Pienempien alueiden kartat
Paikkaa kartoittaessa käytetään paikkakohtaista järjestystä 6.1 ja kartanpiirtosään-
töjä 4.2. Pienempää aluetta tutkiessa voi edelleen käyttää kartan täydentämisen 6.2
ja tutkimisen 7 sääntöjä.

8 Epäselvät tilanteet
Kun hahmo yrittää jotain epävarmaa, kysy lisää kysymyksiä kunnes päädyt muuta-
maan mahdolliseen lopputulokseen. Laita nämä järjestykseen parhaasta huonoim-
paan. Tarkista hahmon onni ja valitse sen mukainen lopputulos.

Jos hahmot ottavat yhteen jollakin tavalla, niin kysy kysymyksiä, ja jos ne
eivät ratkaise tilannetta, niin määritä mistä ominaisuudesta tai ominaisuuksista
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on kyse. Tämä tapahtuu katsomalla ominaisuuksien käsitekarttoja 4.1 - jos tilanne
kuuluu niiden piiriin, niin kaikki on selvää. Jos se kuuluu useiden piiriin, niin katso,
missä se on lähinnä keskusta. Jos se ei liity mihinkään, niin katso, mihin sen voisi
liittää lähimmäksi keskusta. Ratkaise ristiriidat käyttämällä nykyisessä paikassa
voimassa olevaa ominaisuuksien järjestystä 6.1.

8.1 Muiden hahmojen sijat
Pelaajahahmojen ominaisuussijat on määritetty 3.3. Jos muun hahmon ominaisuus
on suurempi kuin kaikkien pelaajahahmojen, on sen sija nolla. Jos pienempi, niin sen
sija on yhden suurempi kuin pienimmän pelaajahahmon. Jos kahden pelaajahahmon
välissä, niin sija on näiden puoliväli, kuten 3,5 kolmannen ja neljännen välissä.

8.2 Ominaisuus areenana
Jos hahmot ottavat yhteen ja molemmat käyttävät samaa ominaisuutta, niin vertaa
hahmojen sijoja 3.3. Korkeampi voittaa ottelun. Merkittävä etu nostaa vastustavan
hahmon sijaa yhdellä ottelun lopputuloksen selvittämiseksi. Muista myös kysyä
kysymyksiä ja käyttää sijoja vasta, kun kysely ei tuota tulosta.

8.3 Ominaisuus vastaan ominaisuus
Jos hahmot ottavat yhteen ja molemmat käyttävät eri ominaisuuksia, jotka kuiten-
kin ovat lähes yhtä nopeita eli molempia voi uskottavasti käyttää ottelussa toista
vastaan, niin laske hahmon sijan 3.3 ja ominaisuuden järjestyksen 6.1 tulo ja vertaa
niitä. Edut muuttavat hahmojen sijoja ennen kertolaskua. Tämän säännön käytön
pitäisi olla harvinaista.

9 Hahmojen muuttuminen

10 Pelaajien vaihtuessa
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