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Pelijärjestelmän perusteet
Peli pohjaa vahvasti Apocalypse Worldin systeemiin. 
Tämä tarkoittaa, että perusmekaniikkana on heitto 
2d6+ominaisuus (tosin nopat on +H:ssa korvattu
saman todennäköisyysjakauman korttipakalla), jossa:

6 tai alle Epäonnistuu, ja pelinjohtaja saa tehdä 
  siirron tai seurauksen.

7-9  “Kyllä, mutta...” -tason onnistuminen. Hahmo 
  onnistuu siinä, mitä on tekemässä, mutta
  sillä on jokin hinta tai se ei ole yhtä täydellinen 
  onnistuminen, kuin ...

10 tai yli “Kyllä...” -tason onnistuminen. Hahmo onnistuu 
  vähintään siinä mitä yrittikin.

12 tai yli Jokainen hahmo on yhdessä asiassa niin hyvä, että voi onnistua “Kyllä, ja...” -tason 
  onnistumisella siinä. Tämä on aina parempi vaihtoehto kuin mikä oli perustavoite.

Mikä on realistista?
Yleisesti ottaen, hahmojen toiminta pelissä on realistisuustasoltaan meidän maailmamme 
rajoja ja realismia noudattavaa. Hahmojen roolien kyvyt saattavat venyttää tätä realismia 
hieman, mutta nekin korkeintaan samalle tasolle mitä CSI:n kaltaiset amerikkalaiset 
poliisisarjat ovat - eli tarinan rytmityksen takia saatetaan vetää kulmia suoriksi. Yliluonnolliset 
elementit rikkovat tätä tottakai miten haluavat.

Ominaisuudet
Hahmoilla on viisi ominaisuutta, jotka antavat osviittaa siitä, minkälaisia hahmot ovat. 
Ominaisuuksilla on enemmän mekaanista kuin kovan kuvaavaa merkitystä, joten niiden 
vapaasti tulkitseminen on ihan sallittua.

 Tue  Hahmon kyky välittää ja pitää huolta.
 Tiedä  Hahmon tahto ja tieto tehtävälle relevanteista asioista.
 Riko  Hahmon valmius satuttaa muita.
 Kestä  Hahmon kyky sietää läpi hankalista tilanteista.
 Etsi  Hahmon eteenpäinsuuntautuneisuus.

Ominaisuuksien skaala
Aloittelevat hahmot sijoittuvat ominaisuusskaalalla välille -2 ja +2. Skaala on jokseenkin

 -2  heikko
 -1 ei ihmeellinen
 0 normaali
 +1  hyvä
 +2  erinomainen

Kuten yllä mainittu, vapaa tulkitseminen siitä, mitä hahmon “hurt +2” tarkoittaa, on hyväk-
syttävää, ja jopa suositeltavaa.

Siirron tekeminen
Kun hahmo tekee jotain, joka vastaa jossain tämän pelaajan kädessä olevan siirron 
“Kun teet X...” -osaa, hahmo tekee tämän siirron ja pelaaja vetää kortin katsoakseen, mitä tap-
ahtuu. 

Puuttuvat taidot
Pelistä puuttuu muissa roolipeleissä tyypilliset perustaidot “Havainnointi” ja “Sosiaalinen 
interaktio” - Hahmojen oletetaan olevan päteviä kummassakin ja pelinjohtaja on 
kategorisesti pelaajien puolella näissä kahdessa. Joillain rooleilla on siirtoja, jotka vaikuttavat 
tiettyihin erikoistapauksiin havaitsemisessa tai sosialisoinnissa.

#hashtagit
Ja viimeinen määrittelevä mekaaninen palanen on hahmon #hashtagit, jotka ovat lyhyitä 
kuvauksia siitä, missä hahmo on hyvä ja mistä hahmon taidot tulevat. Jos jokin tilanne ei ole 
tarpeeksi dramaattinen vaatiakseen siirron tekemistä, pelinjohtaja voi kysyä onko hahmolla 
sopivaa #hastagia, jolla tämä hoitaa tilanteen. Jos on, hän onnistuu, jos ei, hän voi käyttää 
pisteen tahtoa (selitetään erikseen) onnistuakseen tai antaa tilanteen epäonnistua.
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