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Aikajana 
 

1995: 

 Nikolai Volkov syntyy. 

 

2012: 

 Barack Obaman jatkaa toiselle kaudelle Yhdysvaltojen presidenttinä. 

 

2015: 

 Tritec suorittaa miehitetyn lennon Kuuhun 

 

2016: 

 Tracy V. Wilson Yhdysvaltojen presidentiksi. 

 

2017: 

 Varkaiden yö. 

 NATO lopetetaan. 

 

2018: 

 Wilsonin pöytäkirjat allekirjoitetaan. 

 Keskustelut idän integraatiosta aloitetaan. 

 

2019: 

 Keskushallinto aloittaa toimintansa. 

 

2024: 

 Donald J. Orta Yhdysvaltojen presidentiksi. 

 

2022: 

 Länsimaisen Veljeyden Liitto syntyy. 

 

2023: 

 Kansainvälinen Shelter-projekti alkaa ja päättyy vuonna 2030. 

 Idän Liittouma perustetaan. 

 

2027: 

 Atlantis-projekti alkaa ja päättyy vuonna 2034. 

 Operation Caravan alkaa. 

 

2028: 

 Maryann R. Murray Yhdysvaltojen presidentiksi. 

 

2032: 

 Nikolai Volkov nousee Idän Liiton johtoon. 
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2033: 

 Volkov esittelee ajatuksen Japanin liittymisestä Idän Liittoon. 

 

2035: 

 18.8: Japanin rannikolla uppoaa venäläinen rahtilaiva. 

 21.8: Idän Liitto ampuu Japania ydinaseella. 

 22.8: Idän Liitto nousee maihin Japanissa. 

 30.8: Veljeyden Liitto saapuu avustamaan Japania. 

 

2036: 

 Richard A. Robbs Yhdysvaltojen presidentiksi. 

 

2036: 

 3.3: Veljeyden Liitto ilmoittaa rauhan palanneen Japaniin. 

 1.4: Veljeyden Liitto nousee maihin Kiinassa ja Venäjällä,  Kolmas maailmansota alkaa. 

 10.12: Peking valloitetaan. 

 31.12: Sota alkaa myös Amerikan-mantereella. 

 

2037: 

 Huhtikuu: Idän Liitto alkaa työntämään Euroopan joukkoja takaisinpäin. 

 Heinäkuu: Veljeyden Liiton joukot on työnnetty Saksan rajalle. 

 Joulukuu: Veljeyden Liitto tuhoaa Idän Liiton Yhdysvaltojen länsirannikon laivaston. Ohjusiskut 
alkavat. Rintamien eteneminen pysähtyy. 

 

2038: 

 Rintamalinjat pidetään tiukkoina ja sota on käytännössä ohjusten vaihtoa.  Virus-epidemia iskee ja 
leviää nopeasti globaaliksi. 

 

2039: 

 Tammikuu: Rauhanneuvottelut Volkovin kanssa huonolla    
  menestyksellä 

 10.2: Länsimaisen Veljeyden Liitto laukaisee ensimmäinen ydinohjuksensa Moskovassa.  Idän Liitto 
vastaa  ydinaseeseen, josta seuraa massiivinen ydinsota.  Miljoonia ihmisiä kuolee välittömiin 
seurauksiin ja  pian suuren annoksen säteilyä saaneet ihmiset kuolevat.  Pieni määrä ihmisiä pääsee 
turvaan Sheltereihin,  pommisuojiin ja itse rakennettuihin turvapaikkoihin.  Tuntemamme maailma 
lakkaa olemasta kello 21.00. Maailmaan laskeutuu pimeys. 

 17.2: Sotilaat ottavat alueilla vallan suojellakseen kontrolloituja ruokavaroja. 

 20.2: Venäjällä ja Itä-Euroopassa alkaa satamaan lunta ja  lämpötilat laskevat nopeasti. Mellakat ja 
rikollisuudet alkavat suurimmissa ihmiskeskittymissä,  kun nälkäiset ihmiset poistuvat suojistaan. 
Armeija joutuu palauttamaan järjestyksen väkivallalla. 

 15.3: Armeija on ottanut täysin vallan suurimmilla tuhoalueilla. Ihmisiä yritetään pitää kurissa ja 
järjestystä yllä. Keinotekoinen oikeus sanelee ihmisten  kohtalot. 

 25.3: Ihmiset ovat aloittaneet vaeltamisen kaupungeista pois  etsimään ruokaa. Armeijan merkitys 
pienenee ja keinotekoiset hallintaelimet alkavat hajota. Kaupunkeihin jääneet ihmiset pyritään 
asuttamaan  ehjiin rakennuksiin. Paratiisit alkavat muodostua. 
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 Huhtikuu: Maanviljely aloitetaan, mutta se osoittautuu hankalaksi kylmässä ja pimeässä. 
Asumusten ympärille  muodostuu kuolleita peltoja. 

 Joulukuu: Taivas alkaa jälleen kirkastua ja tuo mukanaan vahvistuneen uv-säteilyn. 

 

2041: 

 Yhdysvaltojen uusi hallitus ottaa vallan ja poistuu  shelteristä. Hallitus ja suuri määrä sotilaita ja 
ihmisiä vaeltaa vähemmän säteilyä saaneelle New Orleansin alueelle. Kaupungin raunioille 
perustetaan paratiisi Liberty. 

 

2042: 

 Sheltereiden aikalukot sallivat pommisuojista poistumisen. 

 Rautalinnoitus syntyy Siperiassa. 

 

2050: 

 Kaikki merkittävät paratiisit on perustettu. 
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Osower 

Ryysyistä rikkauksiin 
 Vuonna 1985 tavalliseen amerikkalaiseen työläisperheeseen syntyi poikalapsi, joka sai nimekseen Julien 

Cooper. Julien oli hiljainen, mutta itsevarma lapsi, joka kiinnostui yllättäen tietokoneista ja muusta 

teknologiasta. Ensimmäisen tietokoneensa Julien sai ollessaan vasta 6-vuotias vuonna 1991.  Vuosien 

vieriessä Julien oppi ja koki uutta ja vuonna 1995 hänen kokemuksensa saivat uusia tuulia, kun hän pääsi 

tutustumaan ensimmäistä kertaan internetiin. 

 Vuosien 1995-2000 välillä Julien kirjoitteli interneissä erilaisille uutiskanaville ja tutustui siellä erilaisiin 

ihmisiin. Verkossa Julien käytti aina nimeä Osower, jonka hän oli itse keksinyt olleessan hyvin nuori. 

Vanhenpien huolestumisesta huolimatta internetistä tuli Julienille ainut sosiaalinen kanava ja usein hän 

uppoutui verkkoon pitkiksi ajoiksi kerrallaan. Vuonna 2003 Julien kuitenkin kohtasi ihmisen, joka tuli 

muuttamaan hänen eläämäänsä. 

 Eräässä tietokonejärjestelmä-aiheisessa keskustelussa Julien törmäsi vuonna 1988 syntyneeseen 

henkilöön, joka vetosi Julieniin älyllään. Väitetään, että Julien luuli aluksi Exa-nimimerkkiä käyttänyttä 

henkilöä naiseksi; todellisuudessa Exa oli kuitenkin lyhenne Eli Xanthos nimestä. Julien kuitenkin kiinnostui 

Elin älystä ja käytti vuodet 2003-2005 hänen kanssaan keskustellen tietokonejärjestelmistä ja niiden 

heikkouksista. Vuonna 2005 silloin 17-vuotias Eli ja 20-vuotias Julien päättivät tavata New Yorkissa, jossa 

Julien silloin asui. 

 Julienin oman elämänkerran mukaan juuri tämän viikon aikana syntyi ensimmäinen ajatus tulevasta GOD-

järjestelmästä. Aluksi miehet olivat olleet tietokonejärjestelmästä eri mieltä, mutta viikon jälkeen heidän 

ajatuksensa olivat yhtenevät. Miesten ideana oli suunnitella tietokonejärjestelmä, jonka ytimessä toimisi 

hallitseva GOD-palvelin. 

 Käytännössä idea kuitenkin hylättiin, kun Julien lähti opiskelemaan, mutta asiasta käytiin pitkän aikaa 

hiljaista keskustelua. Vasta vuonna 2009 asia nostettiin uudelleen esille ja asiaa lähdettiin vakavissaan 

toteuttamaan. Eli muutti vanhempiensa luota Julienin asunnolle, jossa he alkoivat ohjelmoida ja koota 

GOD-serveriä. Vuoden 2010 alussa järjestelmää testattiin ja sitä koekäytettiin halukkaiden asunnoilla 

Julienin kerrostalossa. Koekäyttäjät pitivät järjestelmää toimivana, jolloin Eli ehdotti sen esittämistä 

johtaville komponentti- ja järjestelmävalmistajille. Projekti sai kuitenkin takapakkia, kun kyseisen instassit 

eivät kiinnostuneet terminaalipohjaisista ratkaisusta henkilökohtaisten tietokoneiden aikakautena. 

 Julien katkeroitui suuria organisaatioita vastaan, mutta sinnikkäänä ja yrittelijäänä ihmisenä hän päätti 

jatkaa projektin parissa. Elin ehdotuksesta miehet aloittivat oman yrityksensä, jonka avulla he testasivat ja 

myivät järjestelmää. Yllättäen projekti saikin tuulta alleen ja yrityksen liikevaihto alkoi nopeati kasvamaan. 

Kokoajan paranneltua GOD-järjestelmää myytiin niin erilaisiin toimistorakennuksiin kuin yksityisillekin 

henkilöille. Kaikkien hämmästykseksi Osower GOD oli korvannut vuoteen 2020 mennessä kaikki tunnetut 

tietokoneet ja käyttöjärjestelmät. Näihin aikoihin Osower osti useita komponenttivalmistajia ja entisiä 

ohjelmistotaloja, jolloin sen vaikutus markkinoilla paisui entisestään. 

 Vuonna 2025 Osowerin markkinaosuus oli suurin ja tämän johdosta Osower päätti perustaa päämajansa 

New Yorkin itäpuolelle, pieneen hiljaiseen kaupunkiin. Kaupunkiin kohosi tarkasti vartioitu pilvenpiirtäjä, 

jonka kattohuoneistossa Julien näki New Yorkiin asti. Myöhemmin kaupungin nimeksi muuttui Osower City, 

koska Osower oli rahoittanut ja muuttanut koko pilvenpiirtäjän ympäristön täysin uudenlaiseksi 

kaupungiksi. 
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 Vuonna 2030 Julienissa alkoi näkyä orastavia skitsofrenian merkkejä ja hän muuttui lyhyessä ajassa 

suuruudenhulluiksi ja vainoharhaiseksi. Osowerin toteutettua "Alimman tason parantaminen"-projektinsa, 

jonka tarkoitus oli kunnostaa vähäosaisia alueita eripuolilla Amerikkaa, Osower alettiin tuntea 

asevalmistajana. Julienin käskystä Osower Cityssä valmistettiin tuhansia ja taas tuhansia aseita, joilla 

varustettiin Julienin oma yksityisarmeija. Osower osti Länsimaisen Veljeyden Liitolta teknologiaa, jota se 

käytti kaupungin varustamiseen. Näihin aikoihin Osower myös aloitti monia kunnianhimoisia projekteja, 

joista esimerkkinä tekoälyn suunnitteleminen. 

 Osowerin voittokulku pysähtyi vuonna 2036, kun vakavasti sairas Julien teki ilmoituksen Osower Cityn 

erottamisesta koko Yhdysvalloista. Ilmoitusta ei kuitenkaan otettu lempeästi vastaan ja pian Länsimaisen 

Veljeyden Liiton armeija marssi Osower Cityn porteille. Tilanne alkoi käydä tukalaksi molemmille 

osapuolille, jolloin Veljeyden Liiton oli aloitettava hyökkäys Osowerin massiivista yksityisarmeijaa vastaan. 

Taistelun käydessä hurjimmillaan Julien oli kiivennyt pilvenpiirtäjän katolle. 

 Kerrotaan, että Eli yritti saada oppi-isäänsä lopettamaan hulluuden, johon vuosien varrella oli päädytty. 

Julien oli aikansa kuunnellut Elin pyyntöjä ja lopulta päätynyt ratkaisuun, jonka näki parhaimmaksi. Julien 

ampui itsensä pilvenpiirtäjän katolla, jolloin Eli pääsi ilmoittamaan sotilaille, että tilanne oli ohi. 

 Osower Cityn konfliktin jälkeen Osowerin osakkeet laskivat rajusti, mutta sen valta pysyi lähes 

samanlaisena aina sodan loppuun asti. Julienin kuoltua Eli ryhtyi johtamaan Osoweria ja käytti sen lähes 

loppumattomia resursseja esimerkiksi New Yorkin suojelemiseen Idän Liittouman hyökätessä sinne 

Kolmannen Maailmansodan aikana. 

 Tarkkaa tietoa ei ole, selvisikö Eli ydinsodan, mutta huhujen mukaan hän pääsi piiloutumaan Osower Cityn 

alla olleeseen valtavaan bunkkerikompleksiin. Apokalyptisessä maailmassa hänestä ei kuitenkaan koskaan 

enään kuultu ja Osowerkin jäi vain muistoksi menneisyydestä. 

 

 

Projektit 
 Osowerilla oli lukuisia projekteja, joista osa toteutettiin onnistuneesti kun taas osa epäonnistui ja niiden 

olemassaolo haudattiin julkisuudelta. 

 2027 – 2030: Alimman tason parantaminen. Projektin tarkoituksena oli rahoittaa ympäri 
Yhdysvaltoja alueita, joissa ihmiset elivät vähätuloisina kurjaa elämää. Projekti oli onnistunut ja se 
toimi hyvänä lähtökohtana "Afrikka tänään"-projektille. 
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 2030-: Tekoäly: Osower aloitti kunnianhimoisen tekoälyprojektin yhdistelemällä jo olemassa olevia 
osia. Vuosien työ ei tuottanut tulosta, mutta kehitystyö rikasti Osower-järjestelmien 
kvanttiprosessoreiden kehittymistä. 

 2030 – 2036: Afrikka tänään: Projektin ajatuksena oli luoda puitteet Afrikan yhdistymisen hyväksi. 
Rahaa käytettiin miljardittain ihmisten ongelmien poistamiseen ja Afrikan modernoimiseen. 
Projektia arvosteltiin, koska ihmiset ajattelivat, että projekti luo kehykset, joiden avulla Länsimaisen 
Veljeyden Liitto kykenisi siirtämään valtansa Afrikkaan. 

GOD-järjestelmä 
 Osowerin nopea nousu huipulle oli täysin GOD-järjestelmän ansiota. GOD-järjestelmässä käytetty tekniikka 

ei ollut uutta, mutta Osower tarjosi sen nyt toimivana ja tehokkaana ratkaisuna. GOD-järjestelmästä tuli 

maailman eniten käytetty systeemi ja siinä tilassa se pysyi vielä maailmanlopun tultua. 

 GOD-järjestelmä pystyttiin asentamaan moniin erilaisiin paikkoihin. Toimistorakennuksissa järjestelmä 

toimi valtavana tietopankkina ja alustana tuhansille päätteille, joilla järjestelmää käytettiin. Autoissa 

järjestelmää käytettiin ajonestolaitteena ja useiden eri toimintojen suorittajana. Miljoonat GOD-

järjestelmät muodostivat aikojen kuluessa maailman suurimman tietoverkon, jota Julien piti suurimpana 

saavutuksenaan. GOD-järjestelmä oli melkein sodan loppuun asti murtamaton. Muutamaa päivää ennen 

sodan päättymistä järjestelmä murrettiin (Judas-ohjelmisto) ja tekniikan paljastaminen joko Idän 

Liittoumalle tai Veljeyden Liitolle olisi voinut estää ydinaseiden käyttämisen. 
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Länsimaisen Veljeyden Liitto (The Union of Western Brotherhood) 
 

Tarve lännen yhdentymiselle 
 Kun terroristit kaappasivat vuonna 2017 Iso-Britanialaisen ydinsukellusveneen ja poistivat siitä ydinkärkiä 

omaan käyttöönsä, heräsivät länsimaat pohtimaan syytä tälläisen onnettomuuden syntyyn. Pian kävi ilmi, 

että ydinsukellusveneen kaappaaminen oli onnistunut väärennetyllä radiosignaalilla, jonka terroristit olivat 

varastaneet aikaisemmin Yhdysvaltojen meritukialuksen viestintäjärjestelmästä. Yhdysvalloissa nousi äkkiä 

kohu, jonka seurauksena moni virkamies ja korkeamman arvoinen sotilas joutui eroamaan virastaan. 

Kohusta tuli paljon hyvääkin; Yhdysvallat ja Eurooppa alkoivat pitää tärkeänä hyviä tiedonkulkuyhteyksiä 

mannerten välillä. Tätä ns. Atlantin yhteyttä voidaan pitää ensimmäisen askeleena Länsimaisen Veljeyden 

Liiton syntymisessä. 

 Astuttuaan toiselle kaudelleen Yhdysvaltojen presidentiksi, Barack Obama laittoi käyntiin suunnitelman, 

jonka tarkoituksena oli poistaa varsinainen Pohjois-Atlantin puolustusliitto ja korvata se sotilaallisella 

yhteistyöllä Eurooppalaisten valtioiden kanssa. Vuoteen 2016 mennessä suunnitelma oli täysin valmis ja 

vain muutamia viikkoja ennen Varkaiden Yötä, NATO lopetettiin virallisesti. Varkaiden yö kuitenkin nosti 

puolustuksen vahvasti esille ja vuoteen 2018 mennessä Yhdysvaltojen silloinen presidentti Tracy V. Wilson 

allekirjoitti hänen mukaansa nimetyt Wilsonin pöytäkirjat, joissa Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin 

valtioiden sotilaallinen yhteistyö virallistettiin. Pöytäkirjat saivat aikaan Euroopassa suuren muutoksen, sillä 

allekirjoittamispäivän jälkeen kaikki Euroopan Unionin alaisten valtioiden ja Yhdysvaltojen sotilaat 

teoreettisesti saman hallinnon alaisiksi. 

 Pian sotilaallisen yhteistyön lisäämisen jälkeen tuntui luontevalta tehdä hallinnollisia ja poliittisia 

integraatioita valtioiden välille. Vuonna 2019 suunniteltiin ns. Keskushallinto, joka toimisi yleisenä 

valtioiden yläpuolella toimivana hallintojärjestelmänä. Keskushallinto toimi vahvemmin kuin Euroopan 

Unionin jo olemassa oleva komissio. Keskushallinto otti osittain valtioilta vallan, korkeammalle 

kollektiiviselle tasolle, jotka sitä halusivat. Aluksi Keskushallinnon piiriin liittyivät pääosin suurvallat ja aivan 

pienet valtiot, mutta vuoteen 2022 mennessä jokainen Euroopan valtio, sekä Yhdysvallat ja Kanada olivat 

liittyneet ainakin jollain tasolla Keskushallinnon piiriin. 

 Liitto alettiin nähdä vahvana ja sen yleistämistä kannatettiin. Syntyivät käsitteet Union (Liitto), Justice 

(Oikeus), Faith (Luottamus), joiden katsottiin kuvaavan lännen välille syntynyttä veljeyttä. Vuonna 2022 

liitto yleistyi ja virallisesti maat kuuluivat Tammikuun 2. päivä lähtien Länsimaisen Veljeyden Liittoon, joka 

otti symbolikseen rauhan kyyhkyn ja Euroopan tähdet. 
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Toiminta 2022-2039 
 2022 – Vastustamistoimia Idän Liittoa vastaan. Liitto aletaan nähdä kilpailiana ja sen perustamisen 

estämiseksi tehdään propagandaa Veljeyden Liiton sisällä. 

 2023 – 2030 – Kansainvälinen ydinsuojaprojekti, jonka tarkoituksena on panostaa joukkotuhoase 
suojiin, jotta mahdollisimman paljon ihmisiä voitaisiin pelastaan, mikäli terroristit uhkaisivat 
käyttää ydinaseitaan. Jopa kolmannes Veljeyden Liiton budjetista kuluu joukkotuhoasesuojien 
rakentamiseen. 
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 2025 – Globaali aseistaminen alkaa. Ydinaseita sijoitetaan taktisiin paikkoihin Veljeyden Liiton 
maihin ja aseita standardoidaan. Kehitellään uusia aseita ja sotilaskalustoa. 

 2026 – Yleinen sotilasvala. Miljoonat sotilaat pukevat kesäkuussa 2026 päälleen harmaansiniset 
Veljeyden Liiton uniformut, joita koristaa seitsemän tähteä ja rauhan kyyhky olkapäässä. Sotilaat 
vannovat valan Keskushallinnon ja Länsimaisen rauhan puolesta. 

 2027 – 2034 - Atlantis projekti alkaa. Tarkoituksena on rakentaa Pohjois-Atlantille turvallinen 
paikka, jonne Keskushallinto voidaan sijoittaa. Sijoituspaikaksi päätettiin korkea merenpohja 
Grönlannin vieressä. Käytännössä osa hallintorakennuksesta oli meren alla. 

 2035 – Japanin sota. Veljeyden Liitto vastaa Idän Suuren Liiton aiheuttamaan ongelmaan, jossa 
heidän aikeinaan on pakottaa aseellisesti Japani liittymään sotilasliittoon. 

 2036-2039 – Kolmas maailmansota. Liitto päättää jatkaa sotimista, kunnes Idän Suuri Liitto on 
poistettu häiritsemästä maailmanrauhaa. Sota leviää Veljeyden Liiton kautta moniin sen alaisiin 
maihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan.  10.2.2039 Ydinaseet otetaan käyttöön ja niiden 
käyttö käytännössä lopettaa Veljeyden Liiton olemassa olon. Kolme tuntia pommitusten 
alkamisesta Atlantis ottaa epäsuoran osuman ydinaseesta ja näinollen tappaa Keskushallinnon. 

 

Keskushallinto 
 Länsimaisen Veljeyden Liiton johdossa toimi Keskushallinto, jonka tehtävänä oli koota kaikkien liiton 

alaisten valtioiden jokaisen alan hallinnot yhteen. Keskushallinnolta valtiot saivat ohjeita ja tehtäviä 

yhteisen hyvän suorittamiseksi. Keskushallintoon kuuluivat oleellisesti myös eri valtioiden edustajat, jotka 

kertoivat maansa ongelmista ja yleisestä tilanteesta. Edustajia voidaan verrata pienemmällä tasolla 

toimiviin kansanedustajiin. 

 

Atlantis-projekti 
  Aluksi Keskushallinto toimi Euroopan Unionin pääkaupungissa Berliinissä, mutta Amerikkalaisten johdosta 

aloitettu Atlantis-projekti siirsi sen Pohjois-Atlantille, lähelle Grönlannin rannikkoa. Tarkoituksena oli 

rakentaa turvallinen merenalainen tukikohta Veljeyden Liiton johtajille ja Keskushallinnon edustajille. 

 Käytännössä valtava rakennus sijoitettiin lähes kilometrin syvyyteen meren pohjalle. Pinnalle Atlantiksesta 

näkyi vain sen yhdyskanava, pieni lautta, jossa sijaitsivat helikoptereiden laskeutumispaikat ja 

turvatarkastus. Turvatarkastuksesta päästyään Atlantiksen vierailija sai ns. Atlantis-passin, jonka avulla hän 

pystyi siirtymään hissien avulla meren pohjan tasolle. 

 Atlantiksen merenalainen osa oli kuin mikä tahansa hyvin suojeltu tukikohta. Siellä oli tilat lähes 10 

tuhannelle vierailijalle, suuri kongressihuone ja korkeiden virkamiesten henkilökohtaiset bunkkerit. 

Kongressihuoneen erikoisuus oli sen suuret ikkunalasit, joista ympäröivät merenalainen elämä näkyi 

Atlantiksen sisälle. 

 Atlantis oli suunniteltu kestämään jopa suora isku ydinaseesta, mutta sen tuhoksi koitui juuri kongressisalin 

ikkunoiden vääränlainen rakennustapa. Kun venäläinen ydintorpedo osui lähelle ikkunoita, ne halkesivat, ja 

päästivät miljoonia gallonia vettä sisään Atlantikseen. Meri, jonka oli ajateltu suojelevan Atlantista 

katastrofeilta, aiheuttikin itse sen lopullisen tulon. 
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Suuren Idän Liittouma (The Alliance of the Great East) 
 

Vastapainona lännelle 
 Varkaiden yö synnytti länsimaissa kierteen, joka johti lopulta vuonna 2022 Länsimaisen Veljeyden Liiton 

syntymiseen. Idässä myönteiseen syöksykierteeseen suhtauduttiin aluksi välinpitämättömästi, mutta ajan 

kanssa liiton solmiminen alettiin tuntea uhkana idälle. Idän integraation keskusmaassa Venäjällä pelättiin, 

että Länsimaisen Veljeyden Liitto muodostaisi uuden, mutta pelottavamman uhan lännestä. Venäläiset 

pelkäsivät lännen leviämistä itään. 

 Venäjällä oli toiminut vuodesta 2010 lähtien ryhmä, joka kannatti itäisten maiden yhdistymistä vanhan 

Neuvostoliiton tapaan. Tunnetuin ryhmän jäsenistä lieni silloinen paikallishallinnon edustaja Nikolai Volkov. 

Ryhmä aloitti vuonna 2018 järjestyneen lobbaamisen ja onnistui sillä saamaan korkeamman tason 

keskustelut Kiinan ja Japanin kanssa. 

 Japani ilmaisi neuvotteluiden alkaessa olevansa haluton liittoutumaan länttä vastaan. Japanissa koettiin, 

että sen olisi parempi pysyä puolueettomana, jotta se ei kokisi Toisen Maailmansodan aikaisia tapahtumia 

uudelleen. Kiina puolestaan ilmaisi selvän kiinnostuksensa asiaan ja neuvottelut etenivät nopeasti. Näihin 

aikoihin Kiinan ja Venäjän välit olivat erittäin lämpimät. 

 Käydyissä keskusteluissa tehtiin selväksi, että Idän Liittouma eroaisi Länsimaisen Veljeyden Liitosta 

olemalla selvästi vain puolustusliitto. Valtiot vaihtaisivat siis teknologiaa ja tukisivat toisiaan ehdotta. Idän 

Liittoumalla ei olisi valtaa maiden omaan päätöksentekoon. 

 Kun Länsimaisen Veljeyden Liitto oli perustettu vuonna 2022, idässä nähtiin olellisena, että Idän Liittouman 

olisi tultava ilmi mahdollisimman nopeasti. Vuoden 2022 aikana valtioiden välillä suoritettiin valtavaa 

resurssienvaihtoa ja vuoden 2023 tammikuussa liitto julkistettiin ja sen kunniaksi pidettiin suuri marssi 

Moskovassa sekä Pekingissä. Idän Liittouma otti samaan aikaan käyttöön omat tunnuksensa ja Idän karhulla 

kuvitetun lippunsa. 

 

Rauhanajan toimintaa 
 Länsimaisesen Veljeyden Liitossa aloitettin välittömästi Idän Liittouman mustamaalaaminen. Liittoa 

kritisoitiin sen puhtaasti sotilaallisten päämäärien takia ja länneessä pelättiin uuden Kylmän Sodan 

asetelmien muodostumista. Länsimaista tulleet arvostelut eivät olleet aivan vääriä, koska Idän Liitto alkoi 

käyttäytyä sotilaallista mahtiaan hyväkseen hyvin pian syntymisensä jälkeen. 

 Vuonna 2025 Venäjän ja Kiinan välissä sijainnut Mongolia alistettiin Liittouman käyttöön. Käytännössä 

tämä tarkoitti suurten sotilastukikohtien perustamista vuoristoalueelle. Samana vuonna Kazakstan, 

Uzbekistan ja  Pohjois-Korea liittyivät omasta tahdostaan Liittouman piiriin. Vuonna 2026 liitton liittyivät 

loputkin turkkilaisia kansoja asuttaneet valtiot. Vuonna 2027 Liittouma aloitti sotilasoperaatio Karavaanin, 

jonka ainut tarkoitus oli aluksi rahoittaa pahasti kärsinyt Afganistan taistelemaan Liittouman rinnalla Irania 

vastaan. Sodasta odotettiin pitkää ja vaikeaa, mutta yllättäen  sota päättyikin nopeasti jo vuonna 2029, 

jolloin Iranin hallinto kukistettiin ja Idän Liittouma otti alueella vallan. Liittouma oli nyt täydessä koossaan ja 

sen valtava kasvu nähtiin peloitteena lännessä. 
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Hallinto 
 Idän Liiton johdossa toimi näennäisesti demokraattinen elin, jonka korkeimpana toimielimenä toimi 

Korkein hallitus, jota johti puhemies. Vallan tasajaon takia puhemiehen piti olla joka neljänen vuoden välein 

eri päämaasta. Käytännössä Korkein hallitus sai Idän Liittouman parlamentiltä ohjeita, joita se parhaiten 

pyrki noudattamaan. Usein päätökset kuitenkin tehtiin parlamentiltä kyselemättä Korkeimmassa 

Hallituksessa puhemiehen lähes diktatuurisella päätöksellä. Juuri tämä puhemiehen liian korkea 

päätäntävalta salli Kolmannen maailmansodan syttymisen. Hallinto toimi Idän Liittouman päämajassa 

Novosbirikissä. 

 

Puhemiehet 
 2024-2028: Anatoly Dolgonosov 

 2028-2032: Jin Sun 

 2032- 2039: Nikolai Volkov 
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Nikolai Volkov 

Lapsuus 
 Nikolai Vladir Volkov syntyi vuonna 1995 moskovalaisten vanhempiensa ensimmäiseksi lapseksi.  

Myöhemmin Nikolain perheeseen syntyivät sisko (Anna Volkov, 1996) ja veli (Boris Volkov, 2000). Nikolain 

isä toimi poliisina Moskovan poliisissa ja hänen äitinsä oli töissä kahvilassa lähellä perheen kotia. Nikolain 

sanottiin olleen aktiivinen lapsi ja sisarustensa lisäksi hänellä oli paljon tuttavia naapuristossa. 

Nuoruus 
 Läpäistyään peruskoulun, Nikolai päätti seurata isänsä jalanjälkiä ja hakeuta opiskelemaan poliisiksi. 

Nuorena hän myös kiinnostui politiikasta, josta saikin aluksi mielenkiintoisen harrastuksen opiskeluidensa 

ohella. 2016 nuoren Volkovin elämä kuitenkin muuttui, kun eräs hänen tuttavansa pyysi häntä toimimaan 

edustajanaan paikallishallinnossa. Nikolai suostui edustustyöhön ja joutui sen takia jättämään opiskelunsa 

kesken. 

Poliittisesti aktiiviset vuodet 
 2016-2018 Moskovan paikallishallinto, edustaja 

 2018-2020 Moskovan paikallishallinto, vakituinen jäsen 

 2024-2028 Venäjän dooman jäsen 

 2028-2032 Suuren Idän Liittouman korkeimman hallituksen jäsen 

 2032-2039 Suuren Idän Liittouman korkeimman hallituksen puhemies 

 

Puhemiehenä 
 Väitetään, että noustuaan Suuren Idän Liittouman puhemieheksi, Nikolain persoonallisuus muuttui 

pysyvästi. Mies omaksui nopeassa ajassa johtajan roolin ja esiintyi usein itsevarmana ja uhmakkaana 

julkisuuudessa. Korkeimmassa hallituksessa Nikolai oli aina varma päätöksissään ja sanotaan, että hän ei 

ikinä perunut sanojaan. Kansan keskuudessa Volkov oli luotettu ja arvostettu johtaja, juuri häneen 

kulminoitui ajattelu puhemiehen ylemmyydestä. 

Sodan jälkeen 
 Sodan loppu puolella Volkov lopetti näyttäytymisen julkisesti, koska pelkäsi suuresti omaa salamurhaansa 

Länsimaisen veljeyden liiton toimesta. Volkovin tiedetään vetäytyneen bunkkeriinsa Suuren Idän Liiton 

päämajan eli "palatsin" alle. Ydinsodan sytyttyä mies ja hänen perheensä olivat turvassa säteilyltä ja muulta 

uuden maailman vaaroilta. 

 Vuoden 2042 jälkeen Volkovin tiedosti maailman muuttuneen ja päätti muuttaa palatsin linnoitukseksi 

tulevaisuutta ajatellen. Palatsin asukkaat kunnioittivat johtajansa toivetta ja muuttivat palatsin Venäjän 

ainoaaksi paratiisiksi, joka tunnettiin nimellä Iron Fortress eli Rautalinnoitus. 

 Vuoden 2050 tienoilla Volkovin kunto alkoi heikentyä ja hänet jouduttiin kytkemään palatsin tiloissa 

sijaitseviin elintoimintoja ylläpitäviin koneisiin. Volkov nimesi Rautalinnoituksen johtajaksi oman poikansa, 

Leonid Volkovin, joka toimi kuitenkin täysin isänsä tahdon mukaisesti. Sairastumisen aikoihin Volkov sai 

myös pakkomielteen saada haltuunsa ikuisen elämän avaimet tutkimalla vanhenemattomia mutantteja. 

 Viimeiset havainnot Volkovista päättyvät vuoden 2070 tienoille. Ainoastaan Rautalinnoituksen sisäpiiri 

tietää hänen todellisesta kunnostaan ja siitä, onko hän ylipäätän edes elossa. 
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Aatteet 
 Jo nuorena Volkovilla oli aatteita, joiden julki kertomisesta hän joutui usein pitkiin väittelyihin poliittisesti 

aktiivisten ihmisten kanssa. Volkov oli hyvin perillä Venäjän historiasta ja hän ajatteli Venäjän olevan 

edelleen Kylmän Sodan pommikuopassa, josta olisi noustava pian ylös takaisin mahtivaltioiden piiriin. 

Ajatuksissaan Volkov ei korostanut väkivaltaa tarpeellisena muutoskeinona, mutta näki sen yhtenä 

mahdollisena keinona saavuttaa päämäärän. 

 Ollessaan Suuren Idän Liiton korkeimman hallituksen jäseneä Volkov esitti teoriansa Japanin talousmahdin 

kaappaamisesta. Teoria nostatti paljon vastaääniä, mutta Venäjällä kaappaaminen nostatti toiveita 

paremmasta huomisesta. Volkovin tiedetään olleen vaikutusvaltainen mies ja perustelemalla aatteensa, 

hän sai ne tehokkaasti upotettua ihmisten mieliin. 

Puheet 
"Vaikka Kylmän sodan päättymisestä on jo 30 vuotta, näkyvät tuon hyytävän 
kaksintaistelun jäljet edelleen Äiti Venäjällä. Oletteko nähneet ne tuhannet köyhät 
Moskovassa, jotka nälissään jaksavat vain avata suunsa kerjätäkseen? Oletteko olleet 
Pietarissa ihmisten noustessa vastarintaan virkavaltaa vastaan?  Oletteko kuullet 
tarinoita onnettomista ydinkokeiden takia epämuodostuneista ihmisistä tai Afganistanin 
veteraaneista? Kaikki tämä vain siksi, että makaamme edelleen Kylmän Sodan 
pommikuopassa, tekemättä mitään, toimettomana."   

- Ote Volkovin 2021 vaalipuheesta 
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Japanin Sota 

Syyt 
 Nikolai Volkovin noustua valtaan vuonna 2032, hänen suunnitelmanaan oli Venäjän nostaminen pois 

Kylmänsodan pommikuopasta, jonne se oli häpeällisesti 1990-luvun alussa vajonnut. Volkov näki idän 

integraation tehokkaana keinona vastustaa lännen nopeasti kasvavaa liittoutumista, jonka arveltiin 

koituvan vuosikymmenien sisällä uhaksi idän maille. 

 Vuonna 2033 Volkov esitti kritiikkiä herättäneet ajatuksensa Japanin liittämisestä Idän Liiton piiriin. 

Volkovin mielestä Japanin talousmahti auttaisi Idän Liiton maita elpymään ja nousemaan tehokkaammin 

jaloilleen. Japanin kanssa aloitettiinkin mittavat neuvottelut, joissa valtiota yritettiin taivutella Idän piiriin. 

 Japanin ja Idän Liiton huonojen suhteiden takia neuvottelut eivät kuitenkaan edenneet, jolloin Idän Liitto 

käytti sotilaallista valttikorttiaan neuvotteluiden edistämiseksi. Japani kieltäytyi Idän Liiton ehdotuksista 

edelleen, jolloin Idän Liitto ilmoitti käyttävänsä "suurinta mahdollista voimaa" Japanin taivuttamiseksi. 

Neuvotteluiden venyessä ja länsimaisen paheksunnan kasvaessa Idän Liitto teki strategisesti koko maailmaa 

koskevan päätöksen. 

 18. elokuuta 2035 Japanin rannikolla upposi venäläinen rahtilaiva. Idän Liiton nopean tutkimuksen mukaan 

laivan oli upottanut japanilaisvalmisteinen torpedo, joka oli laukaistu vastalauseeksi neuvotteluita vastaan. 

Japani kiisti kaiken, mutta Idän Liitto oli onnistuneesti saanut valtion lavastetuksi sodan aloittajaksi. 

 21. elokuuta 2035 Idän Liitto ampui itärannikoltaan suhteellisen pienen ydinaseen, joka räjähti Jokohaman 

ilmakehässä aiheuttaen kaupungin täydellisen laamantumisen. Hyökkäys tuli täydellisenä yllätyksenä 

lännelle ja Veljeyden Liiton ydinasepolitiikan takia hyökkäykseen ei voitu vastata ydinaseella. Japani ilmoitti 

julkisesti olevansa sodassa Idän Liittoa vastaan. 

Vaiheet 
 22 elokuuta 2035 joukot nousivat Japanissa maihin saaren etelässä Hiroshimassa ja pohjoisessa 

Sapporossa. Joukot etenivät nopeasti valloittaen aina pieniä osia kaupungeista. Japanilaiset olivat olleet 

valmiita mahdolliseen hyökkäykseen, mutta yllätyshyökkäyksen takia joukkoa ei saatu mobilisoitua 

tarpeeksi nopeasti. Sodasta levisi nopeasti negatiivinen kuva maailmalle ja muutamia tunteja sodan 

alkamisen jälkeen Länsimaisen veljeyden liitto ilmoitti olevansa sodassa Suuren Idän Liiton kanssa. 

Länsimaissa katsottiin, että hyökkäystä ei voitu enään estää ja paras keino pelastaa maailmantalous olisi 

puolustaa Japania Idän Liittoa vastaan. 

 Japani joutui sinnittelemään 8 päivää, ennenkuin Länsimaisen veljeyden liitto teki varsinaisen 

maihinnousunsa. Maihinnousu tapahtui Tokiossa, jonne päätettiin perustaa puolustuslinja, jonka tarkoitus 

oli edetä kohti Hiroshimaa ja Sapporoa. Vasta syyskuun lopussa liittojen joukot kohtasivat toisena ja 

perustettiin rintamalinjoja pitkin Japanin keskiosia. 

 Japanin sodan aikana molemmat osapuolet yrittivät olla käyttämättä tuhoavaa voimaa, joka kohdistuisi itse 

Japanin kansalaisia tai kaupunkeja kohtaan. Liiallisten tuhojen pelättiin lamaannuttavan 

maailmanmarkkinat, joiden turvaamista pidettiin korkeimpana tavoitteena. Yrityksistä huolimatta 

kaupunkeja tuhoutui ja niiden asukkaita murhattiin kylmästi. 

 Vasta helmikuussa 2036 sodan tilanne muuttui, kun Suuren Idän Liiton joukot kärsivät tappioita Aomorin 

kaupunkitaisteluissa. Maaliskuun alkuun mennessä suurin osa Idän Liiton joukoista oli ajettu saarelta ja pois 

ja 3. maaliskuuta Länsimaisen veljeyden liitto ilmoitti rauhan palanneen Japanin saarelle. 
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Seuraukset 
 Sodan päätyttyä Liittojen väliset suhteet kävivät erittäin kuumina. Idän Liitto tunsi kärsineensä häpeällisen 

tappion. Ennen sotaa Volkov oli painottanut Idän Liitolle uuden talousmahdin nousemisen tärkeydestä ja 

Japanissa tullut tappio oli murentanut tulevaisuuden suunnitelmat. 

 Länsimaisen veljeyden liitossa ajatukset Suurta Idän Liittoa kohtaan olivat negatiivisiä. Hiljalleen esille 

nousi ajatus siitä, että Idän Liitto pitäisi lakkauttaa ja liittojen alaisten valtioiden ihmiset vapauttaa Volkovin 

vallan alta. Tätä ajatustapaa pidettiin vapausajatteluna; olihan Länsimaisen veljeyden liitto jo kerran 

vapauttanut yhden maan hirmuvallan alle joutumiselta. 

 Ajan kanssa lännen politiikka muuttui hyökkääväksi ja pian tehtiinkin päätös Suuren Idän Liiton 

tuhoamisesta. Japanin saarella olleet Länsimaisen veljeyden liiton joukot siirtyivät manner-Kiinaan, jossa 

sotatilanne riistäytyi lopulta käsistä. 
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Kolmas maailmansota eli vapautussota (2036-2039) 
 

Lähtökohtana Suuren Idän Liiton lopettaminen 
 Kun Japanin sota oli saatu päätökseen maaliskuussa 2036, uhka Suuresta Idän Liitosta ei ollut ohi 

Länsimaisen Veljeyden Liitolle. Alettiin ajatella, että Japanin sodan kaltainen kriisi tulisi toistumaan 

uudelleen uhaten länsimaista vapautta. Ainoana ratkaisuna uhan poistamiseen oli Idän Suuren Liiton 

tuhoaminen. 

 Aluksi Veljeyden Liiton piireissä ajateltiin, että asia on ratkaistavissa neuvottelemalla. Muutamia 

lähettiläitä lähetettiinki neuvottelemaan Suuren Idän Liiton johtajien kanssa, mutta kuin selventääkseen 

vastausta nämä lähettilään murhattiin ja heidän ruumiidensa kuvia näytettiin mediassa Idän Liiton maissa. 

Nämä hirmuteot antoivat Veljeyden Liitolle käsityksen siitä, että Volkov ja Idän Liitto eivät perääntyisi ja 

poistaminen täytyisi toteuttaa aseellisesti. 

 

Japanista itään ja länteen 
 Huhtikuussa 2036 Veljeyden Liiton Keskushallinnosta tuli komento, joka piti sisällään joukkojen siirtoa ja 

asettelua. Japanissa sotineet sotilaat käskettiin siirtymään tukialuksiin, joidenka avulla suoritettiin 

maihinnousu manner-Kiinaan. Samaan aikaan Veljeyden Liiton Eurooppalaiset maat tekivät hyökkäyksen 

Venäjän Euroopan puolelta kohteenaan Moskova ja myöhemmin Suuren Idän Liiton päämaja Uralin 

lähistöllä. Euroopan puolelta Venäjään hyökättiin mm. Suomesta, Virosta, Latviasta ja Turkista. 

 Idän Suuri Liitto ei ollut valmistautunut täysimittaiseen sotaan ja sillä kesti kesäkuuhun asti mobilisoida 

joukkojansa ja toimittaa asekalustoa paikoille, jossa sitä kipeimmin tarvittiin. Kuitenkin mobilisoinnin 

onnistuttua Suuri Idän Liitto alkoi pistää Veljeyden Liitolle vastaan ja pitkän aikaan tilanne pysyikin 

tasaisena. 

 Joulukuussa 2036 Veljeyden Liitto saavutti Pekingin, jossa miljoonien ihmisten panikointi ajoi kaupungin 

sekasortoon. Vastaukseksi Pekingin miehitykselle Venäjän sukellusveneet ja ilmatukialukset siirtyivät lähelle 

Yhdysvaltojen länsirannikkoa, jossa alkoivat valtavat pommitukset ja ohjusiskut. Uudenvuoden aattona 

ensimmäiset Suuren Idän Liiton joukot siirtyivät Yhdysvaltojen maaperälle. Tämä tapahtuma oli 

historiallinen, sillä ensimmäisen kerran ulkopuolinen valloittaja uhkasi Yhdysvaltojen itsenäisyyttä. 

 Huhtikuussa 2037 Euroopan tilanne kääntyi ympäri ja Suuren Idän Liiton joukot alkoivat työntää Veljeyden 

Liittoa takaisin Eurooppaan. Veljeyden Liitto joutui siirtämään joukkojaan Yhdysvaltoihin, jossa 

länsirannikon sota kiihtyi kiihtymistään. Heinäkuussa 2037 Euroopan joukot oli ajettu jo lähelle Saksan 

rajaa, jossa linja pyrittiin pitämään vakaana. Suuren Idän Liiton joukkojen alle jääneissä valtioissa käytiin 

hankalaa sissisotaa vihollista vastaan. 

 Vuoden 2037 joulukuussa tilanne jälleen muuttui, kun Veljeyden Liiton onnistui iskeä Suuren Idän Liiton 

laivastoon länsirannikolla. Tämä katkaisi huoltoyhteydet maajoukkoihin ja näin Veljeyden Liiton sotilaat 

onnistuivat tappamaan ja vangitsemaan satoja tuhansia Idän Liiton sotilaita rannikolla. Idän Suuri Liitto 

vastasi menetettyyn laivastoonsa aloittamalla mannerten välisten ohjusten ampumisen Alaskasta ja Länsi-

Kiinasta kohteenaan Yhdysvaltojen länsirannikko ja Euroopan suuret valtiot. Suuret ohjukset tuhosivat 

nopeasti joukkoja ja Euroopan sissisotilaita. 
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 Länsimaisen Veljeyden Liitto aloitti myös mannerten välisten ohjusten käytön ja tälläinen 

molemminpuoleinen räjäyttäminen tuhosi nopeasti suurempia kaupunkeja ympäri maailmaa. Molempien 

maavoimien eteneminen pysähtyi tai ainakin hidastui, koska avoimessa maastossa sekä raunioituneissa 

kaupungeissa liikkuminen oli hankalaa. Rintamalinjat säilyivät aina vuoden 2039 helmikuuhun asti. 

 

Ydinsodasta maailmanloppuun 
 Jo tammikuussa 2039 Länsimaisen Veljeyden Liiton Keskushallinto yritti käydä neuvotteluita Volkovin 

kanssa sodan lopettamisesta. Neuvottelupyynnöt kuitenkin evättiin ja tilanne alkoi näyttää turhauttavalta. 

Helmikuussa Veljeyden Liitto teki yllättävän ratkaisun ja uhkasi Idän Liittoa välittömällä ydinaseiden käytöllä 

mikäli sopimusta ei saataisi aikaan. Lännen pettymykseksi Idän Liitto ilmoitti vastaavansa ydinaseisiin 

ydinaseilla, jolloin tilanne ajautui todella pahaksi. Keskushallinnon mukaan ydinaseita käyttämällä voitiin 

kuitenkin pelastaa enemmän ihmisiä, kuin jatkamalla jo pitkittynyttä sotaa. 

 10.2.2039 Kello 15.00 Itärannikon aikaa Länsimaisen Veljeyden Liitto laukaisi ensimmäisen ydinaseensa 

Texasissa sijaitsevasta siilosta. Ydinase lensi kohti Moskovaa ja tappoi välittömästi miljoonia ihmisiä ja 

lamautti kaupungin täydellisesti. 15.10 toinen ydinohjus nousi ilmaan kohteenaan Kiinan runsaasti asutetut 

alueet. Tämän jälkeen Idän Liitto vastasi omalla ydinohjuksellaan, joka tuhosi sekunneissa Yhdysvaltojen 

Washingtonin perusteellisesti. 

 Seuraavien tuntien aikana tuho on järjetöntä. Automatisoidut ydinsiilot ampuvat strategisten 

suunnitelmien mukaan miljoonia ja taas miljoonia megatonneta ydinaseita kohti toisiaan tappaen 

miljardeja ihmisiä. Sekasorrossa vain harvat pääsevät ydinsuojiin, joista viimeiset sulkeutuvat itärannikon 

aikaa kello 18.00 Kello 21.00 pommitukset lakkaavat, jolloin laskeutuu pimeä yö. Käytännössä koko 

sivistynyt moderni maailma on tuhoutunut, yksikään järjestäytynyt hallinto ei ole enään pystyssä ja globaali 

verkko on hajonnut. Jokainen ihminen on omillaan. 

 

Seuraukset 
 Sodan seurauksena ei ole enään maailmaa, jollaisena ihmiset sen joskus tunsivat. On vain tuhansia 

hiiltyneitä kaupunkeja, radioaktiivisia vesistöjä ja kuolleita ihmisiä. Sota vähensi ihmiskunnan populaation 

vajaaseen kymmeneen miljoonaan ihmiseen. Euroopan ydinsäteily tappoi Afrikkalaisia, Idän säteily 

Intialaisia ja Yhdysvaltojen säteily Etelä-Eurooppalaisia. Vain muutaman viimeisen tunnin aikana tuho oli 

niin järjetöntä, että se aiheutti miljardien ihmisten joukkokuoleman. 
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Sodan jälkeen 

Lopun alku 
 Kun ydinaseet nousivat siiloistaan 10.2.2039, maailma muuttui hetkessä pysyvästi. Harvat ihmiset 

ymmärsivät varoitukset ja pääsivät turvaan shelteriin tai muuhun turvalliseen suojapaikkaan. Käytännössä 

miljardit ihmiset kuolivat niillä hetkillä, kun ydinaseet osuivat suurkaupunkikohteisiinsa. 

 Ensimmäisen viikon aikana sodan jälkeen maailma oli täysin pysähtynyt. Ihmiset olivat liian peloissaan 

poistuakseen turva-paikoistaan ja rohkeimmat heistä kärventyivät suurten säteilytasojen takia 

armottomasti. Vasta viikon päästä ihmiset alkoivat vaellella raunioituneiden ja tyhjentyneiden kaupunkien 

kaduilla, etsien ruokaa ja juomaa. 

 Käytännössä näihin aikoihin yhteyden päämajaansa menettäneet eristäytyneet sotilasryhmät ottivat vallan 

tuhoalueilla. Käytännössä tämä suoritettiin, jotta ihmiset eivät pääsisi käsiksi tarkasti varjeltuihin 

ruokavaroihin. Monissa paikoissa sotilaat kuitenkin raivattiin väkivaltaisesti ja ruoka jaettiin täysin 

hallitsemattomasti. Eniten ruokaa omaavasta tuli alueella hallitsija. 

 Ensimmäisen viikon jälkeen myös itse maapallon ilmasto alkoi muuttua. Euroopassa ilmakehän pöly alkoi 

satamaan alas mustana sateena, joka tahri ja syövytti rakennuksia ympäri Eurooppaa. Itä-Euroopassa ja 

Venäjällä pöly ei kuitenkaan tullut alas, vaan se pimensi taivaan ja aiheutti ilmaston nopean kylmenemisen. 

Pian alueella alkoi satamaan lunta nopeaan tahtiin. 

 Seuraavien viikkojen aikana sotilaat vahvensivat asemiaan tuhoalueilla. Ihmisiä pyrittiin pitämään kurissa 

tuomitsemalla heitä yksityisoikeudenkäynneissä ja sitten vangitsemalla heitä improvisoituihin vankiloihin. 

Sotilaat noudattivat ennen sotaa heille opetettua toimintamallia, jonka mukaan kaikkien toimien pitäisi 

pyrkiä valtion elvyttämiseen ja sen saamiseen takaisin jaloilleen. 

 Vasta noin kuukauden sodan loppumisen jälkeen ihmiset alkoivat liikkua pois kaupungeista, joissa elämälle 

ei ollut toivoa. Ilman minkäänlaista hallitsevaa järjestelmää liikkuminen oli helppoa ja jokainen ihminen 

saattoi muuttaa haluamaansa asuntoon mikäli sen parhaaksi näki. Liikkumisen mukana myös varkaat 

siirtyivät ja kulkureiteillä ryöstäminen ja murhaaminen oli tavallista. 

 Käytännössä ihmisten poistuttua kaupungeista, Länsimaisen Veljeyden Liiton armeija menetti valtansa ja se 

ei tiennyt mitä tehdä. Vasta vuonna 2041 ongelmaan löytyi ratkaisu, kun entisen hallituksen shelteri aukesi 

ja vallankaappauksen suorittanut osa hallituksesta siirtyi etsimään parempaa paikkaa perustaa valtion 

uudelleen. Myöhemmin samana vuonna New Orleaninsin paikalle syntyi ensimmäinen paratiisi, Liberty. 

 Samoihin aikoihin syntyivät myös muut paratiisit ympäri maapalloa. Aluksi niiden toiminta oli vähäistä, 

mutta ajan kuluessa paratiiseistä muodostui oman alueensa hallitsevia elimiä. Esimerkiksi Libertyyn 

siirtyneet armeijan sotilaat muodostivat ns. Feenix-ryhmän, jonka tehtävänä oli suojella ja puolustaa 

Libertyä, sen asukkaita ja Amerikan Neuvoston henkilöitä. Feenix-sotilaat suorittivat useita valloitusretkiä 

ympäri Amerikkaa, jotka tunnetaan nimellä kaupunkisodat. 

 Ajan kuluessa elämä sodan jälkeisessä maailmassa alkoi vakiintua. Ihmisiä asettui asumaan ympäri 

maailmaa niin badlandseille kuin paratiiseihinkin. Elinkeinotavat rikastuivat ajan myötä; ihmisistä tuli ns. 

loottereita, kauppiaita, maanviljeliöitä tai vaikka esimerkiksi työntekiöitä Libertyn kirjastolle. 
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Badlands 

Luonto 
Amerikka 
 Suuri Idän Liitto oli pommittanut Amerikkaa suurilla ydinaseilla, joiden käyttö oli aiheuttanut 

otsonikerroksen ohenemisen mantereen päällä. Vaarallisen runsas UV-säteily pääsi maahan ja tappoi näin 

vähäisimpiäkin kasveja ja aiheutti ihmisille palovammoja ja ihon ennenaikaista vanhentumista. UV-säteily 

sai aikaan maaston nopean köyhtymisen ja ilman kasveja Amerikka alkoi muuttua harmaaksi aavikoksi. Ajan 

kanssa vähäisetkin vesivarat kuivuivat ja viimeiset metsät paloivat massiivisissa metsäpaloissa. 

 Sodanjälkeisessä Amerikassa esiintyi hyvin vähän eliöstä, mutta esimerkiksi villiintyneet viljelyn rajoittaja 

kasvit ja mutatoituneet hyönteiset alkoivat nopeasti valloittaa vapautuneita egologisia lokeroita. 

 

 

Skandinavia, Itä-Eurooppa ja Venäjä 
 Amerikkalaisten ja venäläisten ydinaseiden yhteisvaikutus näkyi vahvasti näillä seuduilla. Ydinaseet olivat 

nostaneet ilmakehään runsaasti pölyä, joka tummensi taivaan ja aiheutti näillä seuduilla paikallisen 

ydintalven. Kyseisillä seuduilla sota ei ollut tuhonnut täysin kaupunkeja, mutta lähes täysin tyhjentänyt 

niistä jokaisen. 
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 Ydintalven alueella eliöstö oli lähinnä mutatoitunutta perimää kantavia susia, karhuja ja suuria 

riistaeläimiä. 

 

 

Länsi- ja Keski-Eurooppa 
 Euroopan länsipuolella tuho oli valtavaa. Idän Suuren Liiton käyttämä taktiikka, ydinsade, tuhosi suuria 

alueita Euroopasta. Pääosin Eurooppa hylättiin ja todettiin asuinkelvottomaksi, mikä johti eurooppalaisten 

joukkopakoon Afrikan eteläosiin. Sodan jälkeinen Eurooppa koostuu lähinnä raunioituneista kaupungeista 

ja niiden lähiseuduista, joissa elämää yritetään silti jatkaa olosuhteista huolimatta. 

 Myös Euroopassa eliöstön määrä oli vähäinen. Pääosin rauniokaupungeissa kuitenkin liikkui villiintyneitä 

lemmikkieläimiä ja eläintarhoista karanneita villieläimiä ja niiden mutatoituneita jälkeläisiä. 

Itä-Aasia 
 Itä-Aasia oli harvaan pommitettu ja siksi sitä voidaankin pitää parhaiten sodasta selviytyneenä maanosana. 

Siellä kasvit saattoivat kasvaa ja esimerkiksi Kiinassa syntyi nopeasti uudestaan muinainen 

maanviljelykulttuuri. Aasiassa myös eliöstä säilyi kaikkein parhaiten, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että 

myös karjaa pystyttiin kasvattamaan tehokkaasti Itä-Aasiassa. 

 Itä-Aasian eliöstä oli varsin kirjava ja sieltä kyettiin löytämään karjaeläinten lisäksi esimerkiksi suuria 

kissapetoja ja laumaeläimiä. 
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Etelä-Amerikka 
 Virus-epidemian tuhottua Etelä-Amerikan ihmisasutus, maat alkoivat nopeasti viidakoitua ja suurimmatkin 

kaupungit peittyivät pikaiseen tahtiin liaaneista ja muista sademetsien kasveista. Etelä-Amerikan uudelleen 

kasvamista voidaan pitää syynä sille, että maapallolla yleensä riitti enään happea uusille sukupolville. 

 Etelä-Amerikassa eliöstö oli myös värikästä, koska Pohjois-Amerikan mutatoituneet hyönteiset levisivät 

nopeasti viidakoihin luonnollisimpiin olosuhteisiin. Viidakoista tavataan löytyneen esimerkiksi jättimäisiä 

iilimatoja ja variksen kokoisia moskiittoja. 

 

Afrikka 
 Ilman suoraa pommitusta myös Afrikka säilyi hyvässä kunnossa. Käytännössä Saharan alapuoliset alueet 

pysyivät täysin muuttumattomina ja näiden aluiden sademetsissä säilyivät runsaat määrät eliöstöjä. 

Afrikassa valtot ajautuivat nopeasti sekasortoon, mistä seurasi niiden lakkauttaminen ja elämän 

palautuminen vahvasti luonnon pariin. Käytännössä Afrikkaa voidaan pitää sodan jälkeen parhaiten 

säilyneenä maanosana, uutena Eedeninä. 

 

Sosiaaliset järjestelmät 
Amerikka 
 Amerikassa yhteiskunnan raunioita piti yllä New Orleansin tilalle perustettu paratiisi, Liberty. Liberty kasvoi 

ajan kuluessa rauniokaupungista tunnetuksi hallinnolliseksi elimeksi, jota kunnioitettiin ja pelättiin. Libertyn 

muurien sisäpuolella toimi erilaisia kultteja, joista merkittävimpinä Pimeyden palvojat ja Aamunkoiton 

etsijät. 

 Libertyn ulkopuolella sijaitsi pieniä kylä-yhteisöjä, jotka parhaansa mukaan yrittivät selviytyä ympäröivän 

maailman kovuudesta. Libertyn Feenix-joukot yrittivät pitkän aikaa lopettaa yhteisöjä, mutta niiden kovan 

vastarinnan takia tehtävä nähtiin mahdottomaksi. 

Itä-Eurooppa ja entinen Venäjä 
 Ydintalven peittämillä alueilla sosiaalinen toiminta oli hyvin vähäistä. Ihmiset pyrkivät kulkemaan pienissä 

ryhmissä etsien ns. sudenpesiä turvapaikoikseen. Tyypillinen talven alueen ihmisryhmä olikin pieni heimo, 

jonka jäsenet metsästivät ja asuivat vanhoissa bunkkereissa. 

Afrikka 
 Afrikassa valtavaltioiden luhistuminen nähtiin jo aikaisin ja se koettiin uutena mahdollisuutena Afrikan 

ihmisille. Muutamia viikkoja ennen ydinsodan alkua, monet afrikkalaiset valtiot julistautuivat vapaiksi ja 

dominopalikoiden lailla etenevän vaikutuksen kautta Afrikka palautui nopeasti muinaiseen heimotilaan. 

Mustan väestön keskuudessa ajateltiin, että Afrikka olisi nyt jälleen kerran vain heidän ja sitä valvomaan 

perustettiinkin heimojen välinen yhteisö, Society of Native Africans eli SONA. Heimoyhteisö alkoi ajaa 

varsinaisesti vain mustien asioita, jolloin siitä tuli hyvin syrjivä elin valkoisia ihmisiä kohtaan. 

 

Uuden maailman ongelmat 
 Jokaisella alueella ympäri maailman esiintyi samankaltaisia ongelmia, vaaroja ihmiselle. Näitä vaaroja olivat 

esimerkiksi: 
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 Saastuneet ja ehtyneet vesistöt – Radioaktiivista vettä ei pystynyt juomaan saamatta 
säteilymyrkytystä. Esimerkiksi Amerikassa otsonikerroksen oheneminen sai aikaa aaviokoitumista ja 
vesistöjen täyttä kuivumista. 

 Ravinnon vähäisyys – Aluksi ihmiset pystyivät selviytymään aikaisemmassa maailmassa tehdyllä 
ravinolla, kuten säilykkeillä ja kuivalihalla. Säilykeruoat eivät kuitenkaan vastanneet oikeaa ruokaa 
ja siksi sitä yritettiin itse kasvattaa ja metsästää. Sodan jälkeisessä maailmassa villiä ravintoa oli 
kuitenkin niukasti saatavilla. 

 Muuttuneet villieläimet – Ihmiskunta ei ollut valmis kohtaamaan mutatoituneita eläimiä. 
Muuttuneiden ravintoketjujen vuoksi ihmisistä tuli monille eläimille saalista. 

 Yleinen säteily – Ydinase-lähtöinen säteily aiheutti monenlaisia ongelmia badlandsien ihmisille. 
Suurten ydinaseiden laskeuma-alueet pysyivät pitkään sodan jälkeen vaarallisina paikkoina. 

 Ihmiskunnan agressiivisuus – Hallintomuotojen murentuminen ajoi ihmisen takaisin luontoon, mikä 
aiheutti luonnollisen kilpailun syntymisen. Ruoasta ja resursseista oli taisteltava selviytyäkseen. 

 Sairaudet – Sodan aikana levinnyt virus jatkoi leviämistään myös sodan jälkeen. Yhdessä asuneet 
ihmiset sairastuttivat monesti toisensa ja näin ollen edistivät omaa sukupuuttoaan. 

 Ihmismutantit – Ihmiskunta joutui itsensä uhriksi, kun säteilyn aiheuttama mutaatio muutti 
joidenkin perimää täydellisesti luoden uusia alalajeja ihmisestä. 

 

Paratiisit 

Yleistä 
 Kun hallintomuodot aina suurista liitoista valtioihin asti olivat ydinsodan jälkeen romahtaneet, ihmiskunta 

joutui hetkelliseen hallinnottomaan tilaan. Asiaan tuli kuitenkin nopeasti muutos, kun paikoilla, joissa 

ihmisiä oli selvitynyt, alkoi muodostumaan uudenlainen hallintomuoto, joka muistutti monella tapaa 

keskiajan feodaalikuninkaiden hallitsemaa aluetta. Menneisyyden vaalimisen, vallan ja kulttuurin kehdoista 

alettiin käyttämään nimitystä paratiisi. Ihmiset olivat turvassa paratiiseissä mikäli he olivat valmiita 

uhrautumaan sen puolesta. 

 Paratiisejä syntyi yhteensä 10 kappaletta, joista muutamat nousivat muita tunnetuimmiksi. Paratiisit loivat 

suuren vaikutusvallan alueille ja niiden johtajat hallitsivat ihmisiä kovalla kädellä. Paratiiseistä tuli ajan 

kanssa suuria kulttuurinkehtoja, joita ydinsodan jälkeisessä arvostettiin ja pelättiin. 

Liberty eli entisten Yhdysvaltojen paratiisi 
 Liberty sai alkunsa, kun Yhdysvaltojen hallinnossa olleen salaliiton jäsenet poistuivat pommisuojastaan 

2041. Hallinnollisesti tärkeät ihmiset ja suuri määrä sotilaita vaelsivat New Orleansiin, jossa paratiisin 

perustamista alettiin organisoida. Käytännössä tavoitteena oli ensin saada alueen ihmiset uskomaan, että 

Libertyä kehittämällä vanhat Yhdysvallat pääsisivät jälleen ylös ydinsodan aiheuttamasta kaaoksesta ja 

sitten aloittaa alueen hallitseminen. Tavoite onnistui hyvin ja ihmiset alkoivat työskennellä Libertyn 

puolesta. 

 Ajan kuluessa Libertyyn perustettiin 12 henkinen neuvosto, jonka puheenjohtaja vaihtui demokraattisesti 

jokaisen kuukauden jälkeen. Neuvoston jäseninä toimivat neuvostomiehet, jotka oli nimetty aluksi 

hallinnon ihmisten ja myöhemmin kansan ylimystön keskuudesta johtamaan omaa hallintoalaansa. 

Hallintoaloja eli ”ministeriöitä” oli puolustus, ulkopolitiikka, elintarviketuotanto, teollisuus, tiede, poliisi, 

sosiaalihuolto, talous, infrastruktuuri, tieto ja kulttuuri, uskonto sekä yleishallinto. Neuvoston rakenne 

noudatti salaliiton ihannetta Yhdysvaltojen hallinnosta ennen sotaa. 
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 Ajan kanssa New Orleansin alue oli muuttanut muurittuneeksi kulttuurin keskuudeksi, jossa hallitsi 

neuvosto ja sen hallitsema armeija. Kaupunkiin rakennettiin paljon uutta, mutta myös vanhaa käytettiin 

hyväksi. Esimerkiksi metrotunnelit muutettiin maanalaisiksi farmeiksi ja kirjastoista tehtiin menneisyyden 

arkistoja. Libertyn tunnistettavimpana rakennelmana oli kuitenkin vapauden patsaan kopio, joka sijoitettiin 

pitämään huolta paratiisistä. 

 Paratiisin kasvettua siitä tuli merkittävä ekonomian keskus, jossa ns. lootterit myivät rauniokaupunkien 

tavaroita tai vaihtoivat niitä Libertyssä tehtyihin tuotteisiin. Libertyssä otettiin myös käyttöön uudelleen 

raha, jolloin dollarin kolikot saivat jälleen rahallisen arvon, joka ei ollut verrattavissa nykypäivän rahan 

arvoon. Ihmiset halusivat sisälle Libertyyn ja ainoastaan oikealla tavalla käyttäytymällä he saivat pitää 

paikkansa paratiisissä. Pahin rangaistus paratiisin laeissa olikin karkoittaminen ja ikuinen porttikielto. 

 Libertyyn perustettin pian myös omat sotilasvoimat, joita kutsuttiin nimellä Feenix-joukot. Joukkojen 

nimitys tuli paratiisin ensimmäisen puolustusministerin nimestä, jonka aikaansaannoksen johdosta ihmiset 

saatiin varustettua asein ja suojavarustein. Liberty sisällä joukoista erotettiin erikseen poliisivoimat, joita 

komentamaan nimitettiin eri ministeri. 

 Ihmisten onnellisuutta ajatellen paratiisi oli nimensä mukainen. Ihmiset elivät kovista laista, verotuksesta ja 

työn vaativuudesta huolimatta onnellisesti, lähes entisaikojen mukaisesti. 

 

Rautalinnoitus eli entisen Venäjän paratiisi 
 Käytännössä Rautalinnoitus on vanhin kaikista olemassa olevista paratiiseistä. Rautalinnoitus tunnettiin 

ennen paremmin sen virallisella nimellä: Suuren Idän Liittouman päämaja. Rakennus oli rakennettu Venäjän 

Novosibirskiin, jossa sen kuviteltiin olevan paremmin turvassa maajoukkojen hyökkäyksiltä. Rakennus 

kestikin sodan loppuun asti, jolloin Volkov seuraajineen linnottautui paratiisiin. 

 Sodan jälkeen ihmiset pitivät Volkovia edelleen johtajana ja myöhemmin samalla tapaa hänen poikaansa 

Leonid Volkovia. Novosbiriskin alue oli ydinohjuksen jäljiltä täysin käyttökelvoton, mutta Volkov pakotti 

sotilaitaan tutkimaan alueita ja heidän oli ainoastaan toteltava johtajaansa. Rautalinnoituksessa vallitsi 

myös ilmeinen isoveli-toiminta: Volkovin kritisoimista ei hyväksytty ja häntä vastaan puhuneet hirtettiin 

ihmisten keskuudessa. 

 Säteilytasojen laskiessa myös Rautalinnoituksesta tuli kaupan ja kulttuurin keskus. Rautalinnoituksessa 

vaalittiin hyvin perinteistä venäläistä kulttuuria, mutta tunnetuksi se tuli valtavasta asekaupastaan. Leonid 

Volkovin noustua valtaan myös hallinto alkoi pehmetä ja ihmiset alkoivat tosissaan kunnioittamaan 

johtajaansa. 

 

Fuji eli entisen Japanin paratiisi 
 Japanin paratiisi sai nimensä sen sijaintipaikasta eli Fuji-vuoresta. Fujista teki erikoisen paratiisin sen 

asukkaat. Paratiisissa yhdistyi sekä japanilaista, että länsimaista kulttuuria, koska Japaniin oli jäänyt paljon 

länsimaisia sotilaita maailmansodan jälkeen. Fujin erikoisuudeksi voidaan lukea myös sen portteja vartioivat 

täysautomaattiset robotit. 
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Pia Civita eli entisen vatikaanin paratiisi 
 Euroopasta tulleet karkulaiset perustivat katolisen kirkon kanssa Pia Civitan eli pyhän kaupungin. 

Vatikaanin johdossa pysyi edelleen paavi, joka käytti maallista valtaansa ihmisten hallitsemiseen. Pia Civitan 

valta perustui täysin katolisen kirkon hallintaan ja siksi sitä voidaan pitää ainoana täysin uskonnollisena 

paratiisina. 

 

Kamelot eli entisen Iso-Britanian paratiisi 
 Ydinsateen eli pienten ydinaseiden pommituksen jälkeen Iso-Britanniassa syntyi sodan jälkeen runsaasti 

mutantteja, joita tavallisina syntyneet alkoivat kammota. Ajan kuluessa Britanian välille rakennettiin valtava 

muuri, joka erotti erikseen Pohjois- ja Etelä-Britanian. Pohjoista puolta asuttivat normaaleina syntyneet ja 

etelää ihmismutantit. 

 Pohjois-puolelle Britaniaa syntyi paratiisi, joka tunnetaan nimellä Kamelot. Kansallistaruista nimensä 

saanut paratiisi toimi kulttuurin keskuksena ja ”puhtaiden” ihmisten kehtona. Kamelot oli muinaistarujen 

Kamelotin tapaan feodaalinen ja sen johtajana toimi kuningas, jonka kerrottiin olevan Britanian 

kuninkaallinen. Kuningas oli myös osa pyöreän pyödän ritareita, jotka käytännössä olivat vain eliitti-sotilaita 

muuhun kansaan verrattuna. 

 

Muita paratiisejä 
 Entisen Qatarin paratiisi 

 Entisen Suomen paratiisi 

 Entisen Kiinan paratiisi 

 Entisen Australian paratiisi 

 Entisen Argentiinan paratiisi 
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Mutantit 

Ydinsodan tulosta 
 Ydinsodan jälkeen luonto oli kovan muutoksen edessä. Ydinaseista vapautunut massiivinen radioaktiivinen 

säteily aiheutti välittömiä ja vasta sukupolven vaihtuessa näkyviä muutoksia. Maailmaan syntyi nopeasti 

mutaation takia uusia lajeja, joita ihmiskunta ei ollut valmistautunut kohtaamaan. 

 Myös ihmiskunta sai osansa säteilystä, mikä alkoi vuosien päästä näkyä uusien ihmislajien synnyssä. 

Badlandseillä alettiin puhua mutanteista, jotka muistuttivat ihmistä, mutta elivät kuin eläimet vapaana 

ihmisyyden kahleista. Varsinkin Libertyssä mutantteja alettiin tutkia ja niiden ihmismäiset muodot nimettiin 

eri säteilylajien mukaan, alkaen vähiten mutatoituneista ja päätyen täysin muuttuneisiin lajeihin. 

Alfa-mutantit 
 Alfa-mutanteiksi ruvettiin kutsumaan säteilyalueilla eläneitä ihmisiä, joiden kehossa alkoi tapahtua 

välittömiä muutoksia säteilyn takia. Muutoksia olivat esimerkiksi syövät, raajojen ja ihon liikakasvu ja 

erilaiset kehon vääristymät. Tutkimuksissa saatiin selville, että alfa-mutanttien älykkyys pysyi aina ihmisen 

tasolla, vaikka säteily aiheuttikin monenlaisia muutoksia heidän kehoissaan. 

 Karun ulkomuotonsa takia alfa-mutantteja alettiin nopeasti syrjimään ja heidät ajettiin ulos tavallisten 

ihmisten keskuudesta. Monesti alfa-mutantteja tavattiinkin raunioituneissa kaupungeissa ja pommisuojissa, 

joissa he peittivät ulkonäkönsä piiloutumalla pimeyteen. 

Beta-mutantit 
 Vuonna 2037 Länsimaisen Veljeyden Liitossa aloitettiin sotilasprojekti Frontline Force (Eturintaman voima), 

jonka tavoitteena oli luoda supersotilaita valloittamaan Idän Liittouman päämaja ja lopettamaan sota. 

Projektiin valittiin vapaaehtoisena 75 miestä ja 25 naista, iältään nuoria ja terveitä. Projekti sijoitettiin 

salaiseen tutkimuskeskukseen, jonka sijainti kuitenkin paljastui Idän Liittoumalle sodan loppu puolella. 

Tutkimuskeskuksessa koehenkilöihin ruiskutettiin salaisella metodilla valmistettua ainetta, jonka vaikutus 

alkoi koehenkilöiden alistuessa pienelle määrälle säteilyä. 

 Projekti eteni nopeasti ja lyhyessä ajassa saatiin tuloksia, jotka näyttivät lihasmassan kasvua, kestävyyden 

kehittymistä ja aivotoiminnan rikastumista koehenkilöissä. Yksikkö todettiin toimintakelpoiseksi vuoden 

2039 kesäkuuhun mennessä. Ydinsota ehti kuitenkin väliin, ennenkuin yksikkö ehdittiin lähettää 

ensimmäiselle tehtävälleen Idän Liittouman päämajaan. Ydinsodan aikana salaisena pidettyyn tukikohtaan 

ammuttiin ydinohjus, jonka aiheuttama säteily aiheutti koehenkilöissä ennalta arvaamattomia seurauksia. 

 Suurin osa koehenkilöistä kuoli ydiniskun aikana, mutta osa selviytyi ja huomasi kehossaan tapahtuvat 

muutokset. Lihasmassa kasvoi holtittomasti ja ajattelu vilkastui. Koehenkilöt poistuivat tukikohdasta eri 

suuntiin ja osa heistä pariutui keskenään. Seuraavassa sukupolvessa syntyikin täysin uusi Beta-mutanttien 

joukko. 

Ulkonäöltään Beta-mutantit olivat punertavia, lihaksikkaita ja suurikokoisia. Beta-mutanteista alkoi olla 

vaikea tunnistaa sukupuolia, mutta yleensä pienempi koko paljasti sukupuolen naaraaksi. Beta-mutantit 

olivat vahvoja, älykkäitä ja heimotietoisia. Tulevat sukupolvet alkoivat halveksia ihmistä ja pian muuttuneen 

lajin ja alkuperäislajin välille syntyi kuilu, joka aiheutti monia kahakoita Badlandseillä. 
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Gamma-mutantit 
 Vaarallisimpia ja eniten alkuperäisestä ihmisestä muuntautuneita mutantteja olivat Gamma-mutantit. 

Gamma-mutanttien alkuperä on hämärän peitossa; niiden alkuperää ei tiedetä varmasti lukuisista 

spekulaatioista huolimatta. 

 Ulkonäöltään Gamma-mutantit ovat pieniä, rumia ja muistuttavat enemmän gargoyleja kuin ihmisiä. 

Gamma-mutantit ovat taantuneet ihmisestä eläimen tasolle ja niiden ei tiedetä käyttävän älykkyyttää 

muuhun kuin ryhmätyöskentelyyn. Tutkimusten mukaan Gamma-mutantit eivät myöskään tiedosta 

olemassaoloaan ja siksi eivät yksilöidy joukossa. 

 Tutkimusten perusteella Gamma-mutanteista tiedetään hyvin vähän, mutta hämmästyttävintä on niiden 

lisääntyminen. Gamma-mutanttinaaraan kantoaika on noin kolme viikkoa ja naaras synnyttää aina 

kaksoset. Naaras myöskin kuolee aina synnytyksessä, jotta vastasyntyneet poikaset voivat ravita itsensä 

emonsa ruumiilla. Täyteen mittaansa Gamma-mutantit kasvavat vajaassa kahdessa kuukaudessa, jonka 

jälkeen ne sukupuolesta riippuen täyttävät tehtävänsä sotilaina tai suvun jatkajina. Nopean 

sukupolvisyklinsä takia Gamma-mutantteja pidettään suurena vaarana Badlandsin ihmisille. 
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Yhteisöt 

Seekers of the Dawn 
 Seekers of the Dawn eli Aamunkoiton etsijät on Isaac Asimovin robotiikkaa käsittelevästä kirjasta nimensä 

lainaava teknologiakultti. Alkuperäisesti ennen sotaa olemassa olleen Osowerin työntekijöistä koostunut 

kultti uskoo, että ihmiskunnan viimeinen tehtävä ennen tuhoutumistaan on rakentaa toimiva tekoäly, joka 

saavuttaa älykkyydessään singulariteetin ja luo täysin uuden teknologiaan pohjautuvan lajin. Hetkeä, jolloin 

tekoäly saavuttaa singulariteettipisteen, kulttilaiset kutsuvat Aamunkoitoksi, minkä takia kultin jäseniä 

pidetään aamunkoiton etsijöinä. 

 Seekers of the Dawnin vaikutus näkyy pääosin Amerikassa, jossa kulttilaisia tapaa sieltä täältä etsimässä 

ratkaisua tekoälyn luomiseksi. Monesti kulttilaiset pukeutuvat tavallisesti ja yrittävät peittää olemuksensa, 

mutta paljastuvat viimein kaulassaan roikkuvien Osowein turvalattojen takia, joita kulttilaiset pitävät 

tunnuksinaan. Pohjimmiltaan kulttilaiset eivät ole agressiivisiä, mutta Badlandseillä tiedetään tapauksia, 

joissa kulttilaiset ovat väkivalloin ryöstäneet tietokoneteknologiaa omaan käyttöönsä. Päämajaansa kultti 

pitää lähellä Libertyn paratiisiä, jossa heidän temppeliinsä tuodaan kaikki vaelluksilla saatu teknologia. 

Pimeyden palvojat 
 Ihmisten menettäessä uskonsa kristinuskon tarjoamiin jumaliin, uskontokunnan jättämän aukon korvasi 

nopeasti Pimeyden palvojien synkkä lahko. Pimeyden palvojat levittimät uskomuksensa nopeasti ympäri 

sodan jälkeistä Amerikkaa, jolloin sitä alettiin käsitellä kuin mitä tahansa valtauskontoa. Uskonto saavutti 

nopeasti valta-aseman myös isommissa asutuskeskuksissa, joista huomattavimpana Libertyn paratiisi. 

 Pimeyden palvonta sai alkunsa, kun sen korkeimmaksi profeetaksi julistettu amerikkalainen liikemies koki 

näyn ydinsodan alkamisen hetkellä. Näyssään hän näki Jumalan ja Saatanan viimeisen taistelun, jossa 

Jumala koki karvaan tappion ja menetti otteensa ihmiskunnasta. Luciferin ilmoitti profeetalle, että 

ihmiskunta elää nyt maanpäällisessä Helvetissä, josta voi pelastautua ainoastaan pimeyden oppeja 

noudattamalla. 

 Kuuden päivän kuluttua näystään profeetta näki unen, jossa hänelle kerrottiin kultin perustamisesta ja 

siihen liittyvistä opeista. Lahkon oppien peruspylvääksi muodostui seitsemän ohjeen noudattaminen, joka 

oli käytännössä seitsemän kuolemansynnnin täysi vastakohta: 

 Ole ylpeä ja turhamainen, älä peittele saavutuksiasi 

 Ole kateellinen,  se saa sinut tavoittelemaan parempaa 

 Vihaa vihollistasi, ystävääsi ja itseäsi, se antaa sinulle voimaa 

 Vältä itse tekemästä asioita, jotka voit antaa toisten tehtäväksi 

 Ole ahne ja omista enemmän kuin muut 

 Ylensyö aina kun joku tarjoaa sinulle ruokaa 

 Älä häpeä himoita asioita, joita tahdot omistaa 

Seitsemän perusohjeen lisäksi kultin tapoihin tulivat ajankuluessa uhraaminen ja kannibalismi, joita 

molempia suoritettiin jopa julkisesti Libertyssä sijaitsevassa temppelissä.  Pimeyden palvojat myös oppivat 

ajan kanssa vihaamaan perinteisiä uskovaisia, mikä johti uskovaisten vihaamiseen ja heidän järjettömään 

tappamiseen. 
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Kuulaiset 

Tritec 
Tritec eli Tri-Technologies oli sotaa edeltävässä maailmassa Eurooppalainen suurkorporaatio, joka 

tunnettiin kilpailevana yhtiönä Osoweria vastaan. Nimensä yhtiö sai sen kolmesta kiinnostuksen kohteesta. 

Alunperin yhtiö oli tunnettu ainoastaan sen kaivosteknologiasta, mutta menestys kyseisellä alalla sai 

Tritecin kiinnostumaan myös avaruusteknologiasta. Myöhemmin Saksassa suoritettujen kokeiden jälkeen 

yhtiö listasi virallisesti myös bioteknologian omaksi alakseen. 

Vuonna 2015 silloinen Tritec panosti suuren summan rahaa Kuuhun suunnatun miehitetyn avaruuslennon 

järjestämiseksi. Julkisesti avaruuslento nimettiin tutkimusmatkaksi Kuun pinnalle, mutta kaikessa 

hiljaisuudessa lento aloitti suunnittelut Kuun asuttamiseksi. Myöhemmin asia tuli julkisuuteen ja Tritec 

myönsi suunnittelevansa tukikohtaa Kuuhun. Todellisuudessa vuonna 2020 Kuussa oli jo pienimuotinen 

kaupunki, joka toimi perusteena myöhemmin laajentuneelle Cultura-yhteiskunnalle. Vuoden 2020 jälkeen 

kaupunkiin alettiin tuomaan asukkaita, jotka olivat lähinnä rikkaiden perheiden nuorimpia sekä suurten 

yritysten johtajia. 

Yhteiskunnan synty 
Kuussa alkoi kehittyä nopeasti korkeakulttuuri, jossa taidetta ja tiedettä pidettiin korkeassa arvossa. 

Culturan käytäviä koristivat maasta tuodut taideteokset ja tietyille kulttuurin nousukausile omistettiin 

näyttelytiloja, jotka muistuttin enemmän palvontapaikkoja kuin museoita. Viralliseksi kieleksi Kuussa 

otettiin Latina, jota pidettiin yhteisesti sivistyneenä kielenä. Kuulaiset pitivät maassa asuvia ihmisiä lähinnä 

brutaaleina barbaareina ja alkoivatkin pian väheksyä heitä. Ihmiset Kuussa pitivät itseään lähes täydellisinä. 

Ajan kanssa Kuussa alettiin nähdä mahdollisuuksia uudenlaisille moraalisille säännöille, joita maassa ei olisi 

koskaan hyväksytty. Tritecin bio-taustan avulla Kuussa alettiin kehittämään keinotekoisiä täydellisiä ihmisiä, 

jotka tekisivät Kuulaisten puolesta ruumillisen työn ja jättäisivät ajattelun työn viisaammileen. Kuun 

pimeälle puolelle rakennettiin myöhemmin kaupungiksi asti paisunut laboratoriokompleksi, jota myös 

luonteensa puolesta alettiin kutsua Tehtaaksi. Kuussa luotuja täydellisiä likaisen työn tekijöitä alettiin 

kutsua homonculuksiksi. Myöhemmin jollain sairaalla tavalla yleiseksi huviksi muodostui kyseisesti 

tekoihmisten usuttaminen gladiaattoriareenalla toisiaan vastaan. 

Kiinnostus Maasta 
Kuulaiset kyllä halveksuivat Maassa asuvia ihmisiä, mutta monet heistä ajattelivat, että Maassa olleiden 

kulttuurien jäänteen tulisi pelastaa Kuuhun pois barbaarien käsistä. Kuulaiset kiinnostuivat 2040-luvun 

jälkeen syntyneistä paratiiseistä, joihin aikaisempien kulttuurien jääntet oli jo osittain koottu. Libertyn 

perustamisen jälkeen kuulaiset aloittivatkin vaivihkaiset soluttautumisen maahan ja mahdollisuuksien 

laskemisen kulttuurin pelastamiseksi. Myöhemmin tämä johtikin täysimittaiseen sotaan Maan asukkaiden 

ja kuulaisten välillä. 
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Lyhyet aiheet 

PMC (Private Military Company) 
Osowerin ja Tritecin jälkeen loput maailman taloudesta kuuluivat PMC:lle eli Private Military Companylle. 

Aasialaislähtöinen yritys oli käytännössä vastuussa kaikista nykyaikaisista aseista, joita Aasiassa käytettiin. 

Erikoisimpiin yhtiön valmistamiin aseisiin kuului mm. laser- sekä tesla-aseet. Erikoisen yhtiön tilanteesta 

teki se, että sen myymiä aseita käytettiin sekä Idän liitossa (Kiina) että Veljeyden liitossa (Japani). Sodan 

jälkeisessä maailmassa yhtiöstä ei enään kuultu, mutta sen jättämä aseperintö jäi elämään 

vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Afrikan tilanne 
 Sodan jälkeen Afrikka oli kaikista mantereista parhaiten säilynyt. Euroopassa Afrikan kunto huomattiin ja 

pian sodan jälkeen suuret määrät ihmisiä siirtyivät Afrikkaan, jossa he kuvittelivat olevansa paremmissa 

olosuhteissa kuin Euroopassa. Kuvitelmat osoittautuivat kuitenkin vääriksi, koska Eurooppalaiset alistettiin 

tummaihoisten toimesta ja vuosisatoja sitten vallinnut hyväksikäyttö oli kääntynyt toisinpäin. Afrikkaan 

syntyi vahva rodullinen kahtia jakautuminen. 

 

Jengit 
 Koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin, on hänelle luonnollista hakeutua samankaltaisten seuraan ja 

ryhmäytyä. Sodan jälkeen selviäminen badlandseilla oli täysin kiinni siitä osasiko hakeutua ajoissa oikeaan 

joukkoon ja pysyä tietyistä mahdollisimman kaukana. Esimerkiksi Amerikassa muodostui monenlaisia 

jengejä, joiden tiedettiin ryöstelevät pieniä asutuksia ja tappavan surutta kylien asukkaita. 

Kaupunkisodat 
 Kun Liberty oli saanut vakiinnutettua valtansa ja perustettua sille ominaiset Feenix-joukot, otti se 

seuraavaksi tavoitteekseen lähialueiden valloittamisen ja ihmisten omaisuuden haltuunoton. Feenix-joukot 

kulkivat kaupungista toiseen etsien selviytyneitä ja heidät löytäessään ihmiset joko tuotiin Libertyyn tai 

tapettiin. Monesti ihmiset pistivät vastaan kaupungeissa perustamissaan turvapaikoissa ja näin kaupungista 

toiseen kulkemien sai aikaan pieniä paikallisia sotia. 

Robotit 
 Maailman suurimpana robottien valmistajana maana tunnettu Japani sai sodan jälkeen tuntea omat 

aseensa omassa lihassaan. Jotta maailmansodassa olisi ollut riittävästi robottitaistelijoita, Japanissa 

käynnistettiin täysiautomaattinen robottitehdas, jonka ainoana tehtävänä oli luoda taistelurobotteja Idän 

Liittoa vastaan. Spekulaatioiden mukaan Osowerin rakentama tekoäly olisi sittenkin saanut tietoisuuden ja 
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kaapannut tehtaan haltuunsa; Tästä syystä tietyissä paikoissa robotit hyökkäilevät ihmisten kimppuun. 

Sodan aikana robotit levisivät ympäri maailmaa ja sodanjälkeisessä maailmassa niitä löytyy sieltä täältä 

enemmän tai vähemmän rikkinäisinä. 

Salama-akut 
 Maailmansodan jälkeisessä maailmassa tärkeimmäksi ja halutuimmaksi resurssiksi osoittautuivat salama-

akut. Nimensä mukaisesti salama-akut ladattiin massiivisesti energiaa sisältävien salamoiden voimalla, 

mutta tuhoutuneesta maailmasta harvoin enään löytyy latausvoimaloita. Myös monet ennen sotaa täynnä 

olleet akut purkautuivat ydinaseiden sähkömagneettisten pulssien voimasta. Ennen sotaa salama-akkuja 

käytettiin kaikkialla aina aseista autoihin. 


