
Planescape: Destinies
Nimi:  __________________________ Sukupuoli: ________
Pelaaja: ________________________ Rotu: _____________
Faktio: ________________________ Ikä: _______________
Hyöty: ___________________________________________________________________
________________________________  Rajoitus:  ______________________________
___________________________________________________________________________

Mustelma Haava Murtunut
Sakkonoppa yhteen kyky- Sakkonoppa kaikkiin haavoittuneen Kykytarkastukset vaativat
tarkastukseen voimavaran kykytarkastuksiin voimavaroja, sakkonopan
1 ____________________ 4 ____________________ 6 _________________
2 ____________________ 5 ____________________
3 ____________________

Puhti _____ / _____ Vaisto _____ / _____ Järki _____ / _____
Kestävyys      ____ Reaktio       ____ Vastustus      ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___
____________________ ____ ____________________ ____ _______________ ___

Kokemuspisteet: ________
Kokemustasot:  ________  ________
                Käyttämättä  Käytetty

Onnistumisen asteet
Moka       0 Epäonnistuminen
Hyvä       1 Hyväksyttävä suoritus
Laadukas       2 Maininnan arvoinen
Verraton       3 Ylpeyden arvoinen
Hämmästyttävä  4 Muiden kiittämä
Legendaarinen    5 Lauluissa muistettu
Ylimaallinen       6 Yli-inhimillinen
Taivaallinen       7 Maailmaa muuttava

Kokemustaulukko     Tasoja
Kyvyn korottaminen
* Kyvykkääksi (1) ................ 1
* Kokeneeksi (2) .................. 2
* Mestariksi (3) .................... 3
* Suurmestariksi (4) ............. 4

Voimavaran nostaminen ....1
* Kun voimavara > 9 ............2
Konstin oppiminen ............. 1
Avaimen ottaminen ............ 1

1 kokemustaso =  5 kokemuspistettä



Planescape: Destinies
Konstit Avaimet
Nimi: _______________________________ Nimi: _____________________________
Kuvaus: ____________________________ 1 KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
Hinta: ______________________________ Lunastus: ________________________

Nimi: _______________________________ Nimi: _____________________________
Kuvaus: ____________________________ 1 KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
Hinta: ______________________________ Lunastus: ________________________

Nimi: _______________________________ Nimi: _____________________________
Kuvaus: ____________________________ 1 KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
Hinta: ______________________________ Lunastus: ________________________

Nimi: _______________________________ Nimi: _____________________________
Kuvaus: ____________________________ 1 KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
Hinta: ______________________________ Lunastus: ________________________

Nimi: _______________________________ Nimi: _____________________________
Kuvaus: ____________________________ 1 KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________     KP: _____________________________
_____________________________________ Lunastus: ________________________
Hinta: ______________________________

Nimi: _______________________________ Nimi: _______________________________
Kuvaus: ____________________________ Kuvaus: ___________________________
_____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ ____________________________________
Hinta: ______________________________ Hinta: _____________________________



Planescape: Destinies
Tavaroita

________________________  ________________________  _______________________
________________________  ________________________  _______________________
________________________  ________________________  _______________________
________________________  ________________________  _______________________

Entisiä avaimia
________________________  ________________________  _______________________
________________________  ________________________  _______________________
________________________  ________________________  _______________________

            Sisemmät maailmat

                   Ulommat maailmat

Syvennetty  selkkaus

Toiminnot:        Puolustava toiminto:
* Mikä kyky?        Ristikkäinen, bonus-
* Ristikkäinen vai     noppia tuottava
rinnakkainen?            toiminto. Vain
* Haittaa vai              kyvyillä kestävyys,
bonusnoppia?            reaktio ja vastustus.

Ankea huone
”Millään ei ole tarkoitusta.”

Armon surmaajat
”Oikeus on kaikki kaikessa.”

Harmonistit
”Rauha yhdistämällä kaikki 
lippumme alle.”

Itsenäiset
”Kukin tavallaan.”

Itseyden merkki
”Olemassaoloni luo maailman.”

Jumaltenkieltäjät
”Jumalia ei ole.”

Järjestyksen yhteisö
”Lait ohjaavat kaikkea.”

Kaootikot
”Kaaos ja satunnaisuus ovat 
multiversumin tarkoitus.”

Kuolonväki
”Kaikki on kuollutta.”

Oikeutetut
”Kaikki kuuluu sille joka on 
tarpeeksi vahva sen ottaakseen.”

Sensaatit
”Kaikki tulee kokea.”

Totuuden puoltajat
”Muut faktiot ovat eksyneet 
totuuden tieltä.”

Transendentit
”Älä pysähdy miettimään, se sotkee 
kaiken.”

Tuomion vartijat
”Kerran jäätyy kaikki aine, pimeys 
ottaa omakseen...”

Ylevöityjät
”Kestä koettelemuksia, reinkarnoidu 
joksikin suuremmaksi.”

Ulkopuoliset
”Haloo, onkos tää Kansas?”

Lisänoppien lähteitä

Kova yritys Yksi bonusnoppa voimavaralla
Apukyvyt Onnistumisen aste bonusnoppina
Apurit Onnistumisen aste bonusnoppina
Olosuhteet Yksi tai kaksi sakkonoppaa
Lahjanopat Jokaisella pelaajien määrän verran
Konstit Erilaisia sääntöjä
Haitat Sakkonoppia hahmon tilasta
Yllätysnopat Syvennetyn selkkauksen 1. kierros

Celestia      Bytopia     Elysium    Beastlands    Arborea
Arcadia Hyvä         Ysgard
Mechanus   Järjestys    Outlands     Kaaos       Limbo
Acheron Paha                Pandemonium
Baator       Gehenna     Hades       Carceri           Abyss

Elementaalit
Ilma
Maa
Tuli
Vesi
Paraelement.
Jää
Savu

Magma
Mönjä
Kvasielem.
Höyry
Loisto
Mineraali
Pöly
Salama

Suola
Tuhka
Tyhjiö
Energia
Pos. energia
Neg. energia


