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Muutamia virheitä oli lipsahtanut Legendoja & lohikäärmeitä 
-pelin ensimmäiseen painokseen (versio 1.0.0).

Sisällysluettelon numerointi on järjestelmällisesti 4 sivua pieles-
sä, Sivu 8 viittaa oikeasti sivuun 4 ja sivu 131 sivuun 127 jne.

Kautta kirjan: taito ”eläinten käsittely” on korvattu taidolla 
”eläinten hallinta”

Kautta kirjan: termi ”hienostunut ase” korvattu termillä ”tark-
kuusase” ja aseen ominaisuus ”hienostunut” korjattu muotoon 
”tarkkuus”

Sivu 17: Kääpiön vankkumattomuus pitäisi lukea seuraavas-
ti: ” Kääpiön vankkumattomuus. Sinulla on etu pelastusheit-
toihin myrkkyä vastaan ja siedät myrkkyvahinkoa.”

Sivu 57: Bardin loitsun taikatemppu pitäisi olla listattu taika-
konsteissa, ei I piirin loitsuissa.

Sivu 61: Druidin Eläinmuoto -kuvauksessa pitäisi lukea ”Saat pi-
tää kaikki hahmoluokan ja lajin sinulle suomat edut ja voit käyt-
tää niitä myös eläinmuodossasi” eikä ”hahmoluokan ja rodun”

Sivu 64: Druidin loitsulistalle on eksynyt 9. piirin loitsu loihti-
ja, jota ei ole olemassa.

Sivu 86: Paladinin Valaan liittyvät loitsut -otsikon alla pitäisi 
lukea ”Valaan liittyvät loitsut eivät vähennä valmisteltuja loitsu-
ja” eikä ”loitsuvarauksia”

Sivu 106: Tasapainon perikuva -otsikon alla pitäisi lukea 
”Jos tuo olento epäonnistuu pelastusheitossa, kärsii se sinun 
kärsimän vahingon verran hengenvahinkoa.” eikä ”psyykkistä 
vahinkoa”

Sivu 113: Eksoottiset aseet -otsikon alle lisätään tarkennus lau-
seen ”Nosta aseen vahinkoa kahdella kädellä käytettynä yhden 
noppatyypin ylöspäin, eli esim. 1n6 on nyt 1n8 jne.” jälkeen 
”joskin enintään 1n12.”

Sivu 130: Uimari -valtin viimeinen kohta pitäisi olla: ”Voit 
pidättää hengitystäsi kaksi kertaa sitkeysmuuttujasi verran 
minuutteja. (vähintään yhden minuutin).”

Sivu 175: Otsikko Muuttujat pitäisi olla Hyökkäysbonus.

Sivu 184: Montako loitsua osaan? -otsikon alla mainitaan loit-
su polttava säde. Kyseistä loitsua ei ole olemassa ja tilalla pitäisi 
lukea korventava säde.

Sivu 185: Aines (A) -otsikon alla pitäisi lukea ”Jos ainekselle on 
annettu hinta kultarahoina, hänellä on oltava kyseinen aines.” 
eikä ”ei ole annettu”

Sivu 190: Taikatempun kohta ”Sammutat kynttilän soihdun tai 
nuotion välittömästi.” pitäisi olla ”Sammutat tai sytytät kyntti-
län, soihdun tai nuotion välittömästi.”

Sivu 200: Valojuova -loitsun kesto on 1 kierros

Sivu 277: Dryadin lumoa -toiminto voi vaikuttaa humanoidiin 
tai eläimeen.


