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Camelot 
Tämä peli kertoo Pyöreän pöydän ritareista kuningas Arthurin Britanniassa, muinaisen Roo-
man sortumisen jälkeen ja ennen pimeää keskiaikaa. Aikakautensa tavoista poiketen Arthur 
on onnistunut luomaan ritarikunnan, johon kelpuutetaan jokainen hyvä ritari rotuun, suku-
puoleen ja ikään katsomatta. Näiden ritarien tehtävä on kulkea ympäri maata ja puolustaa 
oikeudenmukaisuutta. Camelot ei kuitenkaan voi kestää ikuisesti. Pelaamalla selvitämme, 
millaisen perinnön Arthurin aika tulee jättämään jälkipolville. 
 
Hahmonluonti 
 
1) Hahmon nimi: keksi tai valitse 
Gawain, Lionell, Gareth, Bedivere, Lucan, Bedivere, Bors, Pelleas, Ector, Dagonet, Brunor, 
Agravaine, Cador, Gaheris, Lamorak, Pellinore, Safir, Tor, Owain 
 
2) Eläimen valinta vapaasti tai heittämällä 
1 orava 
2 susi 
3 kettu 
4 mäyrä 
5 hiiri 
6 jänis 
7 karhu 
8 siili 
 

3) Aloitusominaisuudet 
 mahti 1 
 kunnia 1 + eläimet, jotka voisi 

syödä 

 
4) Erikoisominaisuus (heitä n20) 
1 mahtava sotahevonen  

2 pedonsurmaaja  

3 pyhiinvaeltaja  

4 läänitys  

5 vaimo on noita  

6 maalaistausta  

7 Joosef Arimatialaisen viitta  

8 monivärisyyden sormus  

9 laulava miekka  

10 veteraani  

11 druidin jälkeläinen  

12 sotakokemusta  

13 väkivahva  

14 kirottu  

15 pakana  

16 suuri suku  

17 eränkävijä  

18 hovimies  

19 Arthurin serkku  

20 ulkomaalainen  

Erikoisominaisuuksien heittäminen aloite-
taan korkeimmasta kunnia-arvosta ja ede-
tään matalimpaan. Jos joku noppatulos 
osuu jo valittuun erikoisominaisuuteen, 
hahmo saa sekä tämän että toisen omi-
naisuuden. 
 
Jos erikoisominaisuus pätee selkkaukseen, 
saa pelaaja heittää epäonnistuneet re-
surssinopat uusiksi (so. 2 ja 3).
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Mekaniikat 
 
Selkkauksissa määritellään ensin tavoite. Jos tavoite on laaja, suuri urotyö tai monivaihei-
nen, voi se vaatia useamman onnistumisen. Pelinjohtaja päättää, paljonko yhdellä onnistu-
misella saavutetaan. 
 
Nopanheittoa varten kerätään arpakoura, joka koostuu MAHTI-arvosta omia noppia ja kor-
keintaan KUNNIA-arvon määrästä resurssinoppia. 
 
Onnistuminen on tulokset 4-6. 

 tavallisesti tavoitteen saavuttamiseen riittää yksi onnistuminen (isompi tavoite vaatii 
useamman onnistumisen ja vaarallisempaa vastusta vastaan vain 5-6 ovat onnistu-
misia) 

 jos MAHTI-nopissa ei ole onnistumisia, hahmo haavoittuu: hän ei voi käyttää MAHTI-
arvoa lopun kohtauksen ajan ja voi kuolla skenaarion lopussa 

 jokainen kuutonen MAHTI-nopista tuo yhden resurssinopan lisää 
 jos resurssi-nopan tulos on 1, se on kulutettu eikä palaudu (näitä noppia ei voi mi-

tenkään heittää uusiksi, ei edes erikoisominaisuudella) 
 
KUNNIA-arvo määrittää hahmon sosiaalista vaikutusvaltaa. 

 KUNNIA-arvo asettaa rajan sille, kuinka monta resurssinoppaa hahmo voi käyttää yh-
teen nopanheittoon 

 KUNNIA-arvo määrittää, kuinka monesta resurssinopasta hahmo voi päättää aarteen-
jaon yhteydessä 

 KUNNIA-arvoa voi käyttää myös mittarina sille, miten valmiita sivuhahmot ovat tai-
pumaan ritarin ehdotuksiin. 

 
Skenaarion aloitus 
 
Helluntaina Camelotissa järjestetään juhla Pyöreän pöydän ritarikunnan kunniaksi. Silloin 
nimitetään uusia pyöreän pöydän ritareita ja ritarit vaihtavat kuulumisiaan. Samassa yhtey-
dessä Arthur myös lähettää ritareitaan hoitamaan asioitaan eri puolille valtakuntaansa. 
 
Arthur antaa ritarijoukolle resursseja seuraavasti (alussa Camelotin resurssit ovat 20): 

ritarien lukumäärä + korkein kunnia (+ mahdolliset lisänopat erityishaasteisiin) 
 
Skenaarion kulku 
 
Skenaario jakautuu kahteen osaan: matkaan ja tehtävään. Matkallaan ritarit kohtaavat en-
simmäisen tilanteen, jonka he voivat halutessaan ohittaa. Ohitetuilla tilanteilla on tapana 
muodostua seuraavan skenaarion tehtäviksi tilanteen pahennuttua. Tehtävä käsittelee ku-
ningas Arthurin antamaa asiaa. 
 
Matkalla tapahtuvan kohtaamisen tulisi olla lyhyempi ja yksinkertaisempi kuin tehtävän. 
Kohtaamisesta voi hyvin onnistua selviytymään ilman nopanheittoa. Kohtaamisen ja tehtä-
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vän ei ole syytä liittyä millään tavoin yhteen. Kohtaamisen ja tehtävän välillä voi pitää pie-
nen tauon, jotta pelaajat voivat halutessaan lähteä tai liittyä mukaan peliin. 
 
Skenaarion lopetus 
 
Jos ritari haavoittui matkakohtaamisen tai tehtävän hoitamisen yhteydessä, on pelaajan 
tehtävä MAHTI-heitto. Jos onnistumisia ei tule, ritari kuolee saamiinsa vammoihin. Kuolevat-
kin ritarit voivat osallistua resurssien jakamiseen. 
 
Kun tehtävän onnistuminen on ratkaistu, ritarit päättävät mitä tekevät jäljellejääneille re-
sursseilleen. He voivat sijoittaa näitä haluamiinsa kohteisiin pelimaailmassa – myös omien 
tilustensa hyväksi. Jos resurssien kohteista tulee kiistaa, ne jaetaan tasan ritarien kesken 
kuitenkin aina KUNNIA-arvoon asti. Ylimääräiset menevät Camelotiin. 
 
Camelotissa hahmot kertovat matkoistaan ja saavat näin kunniaa. Jokainen ritari, joka oli 
skenaarion aikana taistelussa ja voitti, korottaa MAHTI-arvoaan yhdellä. Jos tällainen menes-
tynyt ritari myös haavoittui tehtävän aikana, on hänen onnistuttava MAHTI-heitossa, jotta 
korostus tapahtuu. Jokainen pelaaja kertoo, kenen ritarin urhoollisuutta hänen hahmonsa 
kehuu loppuvuonna. Jokainen ulkopuolinen kehuja kasvattaa ritarin KUNNIA-arvoa yhdellä. 
Itseään kehumalla ei siis saa mitään aikaan. 
 
Vuoden saavutusten vaikutus Camelotiin selviää heittämällä kaikki Camelotissa olevat no-
pat. Normaalisti noppien joukosta poistetaan kaikki tulokset 1-2, mutta jos ritarit onnistuivat 
puolustamaan Arthurin valtakuntaa tai toimivat muutoin ritarillisesti, nopista poistetaan 
vain ykköset. 
 
Kampanjan lopettaminen 
 
Kun resurssi-nopat loppuvat Camelotista, loppupeli käynnistyy. 
 
Resurssien loppuminen tarkoittaa Camelotin sortumista ja koko Britannian vajoamista pi-
meään keskiaikaan. Ritarien tukemat paikat saattavat kuitenkin selvitä hävitykseltä. Eri koh-
teisiin sijoitetut nopat heitetään; yksikin onnistuminen riittää varmistamaan kohteen säily-
misen läpi keskiajan koettelemusten ja useampi onnistuminen osoittaa menestymistä. 
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Camelotin pelaamisen ohjeet 
 
Camelot on suunniteltu roolipelaamisen esittelemiseksi erilaisissa tapahtumissa, joissa pe-
laajat vaihtuvat nopeaan tahtiin. Tarkoitus on, että Camelot näyttää vartissa, mitä roolipe-
laaminen on, mutta tarvittaessa pelin ääressä voi jatkaa pidempäänkin. Tällöin paljastuu 
pitempi tarinankaari ritarien valintojen seurauksia käsittelemällä. 
 
Pelaamisen valmisteleminen 
 
Pelinjohtajan kannattaa viettää muutama minuutti pohtien millaisia seikkailuita ritareilla on 
edessään. Ritarikronikka ja hahmolomakkeita kannattaa tulostaa valmiiksi; A5-koko riittää 
hahmolomakkeille. Rekvisiitaksi voi halutessaan hankkia myös muutamia arthuriaanisen 
Britannian karttoja, jotta pelaajille muodostuu selkeämpi mielikuva siitä, missä hahmot liik-
kuvat. 
 
Pelin rytmitys 
 
Camelot-peli kannattaa rytmittää pelaajien kannalta seuraavasti: 

1. Esittele peli lukemalla sääntöjen alussa oleva esittelyteksti. 
2. Luo hahmo vaiheittain. 
3. Esittele Arthurin hovi ja hahmot toisilleen. Anna ritareille tehtävä. 
4. Pelauta matkakohtaaminen. 
5. Tarjoa pelaajille mahdollisuus poistua pelistä tai liittyä mukaan. 
6. Pelauta tehtävä. 
7. Käsittele resurssien jakaminen, korotukset ja Camelotin kehittyminen. 
8. Tarjoa pelaajille mahdollisuus poistua pelistä tai liittyä mukaan. 

 
Paras hetki pelaajien vaihtumiselle on siis matkakohtaamisen tai tehtävän ratkaisemisen 
jälkeen. Jos pelaaja kuitenkin tulee mukaan muussa kohdassa, jaa huomiotasi näiden välillä 
rytmityksen mukaisesti aivan kuin sinulla olisi kaksi rinnakkaista sykliä. Pyri kuitenkin yhdis-
tämään syklit heti sopivan tilaisuuden tullen, eli vaikkapa niin, että uudet ritarit kohtaavat 
Arthurin hovissa edelliseltä tehtävältä palaavat ritarit. 
 
Pelin johtaminen 
 
Hahmonluonnin yhteydessä kannattaa aina juontaa, mitä tehdään. Eläinhahmon valinnan 
voi juontaa esimerkiksi näin: ”Sitten valitaan ritarille eläinhahmo, joka kuvastaa hahmon 
luonnetta ja olemusta. Disneyn Robin Hood –animaatiossa Robin oli kettu ja Pikku-John kar-
hu. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kuvitella hahmoasi eläinpäisenä, jos et halua. Kenties eläin 
on vain ritarisi vaakunasymboli.” 
 
Koska ytimenä on roolipelikokemuksen tarjoaminen, älä selitä mitään sääntöjä ennen kuin 
niitä tarvitaan (selitä myös silloin, jos joku niitä erikseen kysyy). Tärkeintä on jaetun mieliku-
vitusavaruuden interaktiivinen manipulointi, ei tämän yksittäisen pelin mekaniikkojen toi-
minta. Kuitenkin, kun mekaniikkoja käytetään, niin osoita hahmolomakkeesta mitä tapah-
tuu. On tärkeää, että pelaaja ymmärtää, miten roolipeli toimii. 
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Jos pelaaja ei näytä keksivän, mitä hänen hahmonsa voi jossakin tilanteessa tehdä tai sanoa, 
voi tätä auttaa tarjoamalla kaksi selkeää vaihtoehtoa. Näin pelaaja pääsee tekemään valin-
nan, mikä on olennaista osallistumista. 
 
Aikarajoista kiinni pitäminen 
 
Camelotin on tarkoitus näyttää mitä roolipelaaminen on noin varttitunnissa. Tämä tarkoit-
taa, että aikaa riittää vain kaikkein olennaisimmille asioille. Kohtauksia kannattaa raamittaa 
aggressiivisesti, suoraan tilanteeseen mennen. Yksityiskohtien kuvaileminen on syytä pudot-
taa lähes minimiin, jotta aika ei kulu pelinjohtajan kuuntelemiseen. Aikarajoissa pysyminen 
ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, vaan niiden täytyy joustaa aina jos pelaajat innostuvat 
pelaamaan. 
 
Aikarajoista voi pitää kiinni myös sillä, että hakee pelaajien ratkaisuja pelitilanteisiin. Selk-
kausjärjestelmän käyttäminen ei varsinkaan matkakohtauksen kohdalla ole useinkaan tar-
peen. Tärkeintä on, että pelaajat tekevät valinnan tilanteessa toimimisesta. Aktiivinen rat-
kaisun hakeminen ei kuitenkaan saa jättää ketään pelaajaa varjoonsa. Jos yksi pelaajista 
esittää ratkaisun, kannattaa vähintäänkin kysyä, sopiiko se muille ritareille tai jopa että mitä 
heidän ritarinsa tällaisesta ratkaisusta ajattelevat. 
 
Ensimmäinen sosiaalinen pysähdyspaikka tulee tilanteessa, jossa hahmot eivät vielä ole 
täyttäneet Arthurin tehtävää. Niinpä se toimii hyvänä erottelijana sille, ketkä haluavat pois-
tua pelistä ja keitä roolipelaaminen oikeasti kiinnostaa. Tehtävän suorittamisen kohdalla 
vauhtia voi hieman hellittää ja haastaa pelaajia pohtimaan fiktiivistä tilannetta laajemmin eri 
näkökulmista. 
 
Selkkausmekaniikan käytöstä 
 
Selkkausmekaniikan käyttö vie aikaa ja tarkoittaa, että hahmot voivat epäonnistua tai jopa 
kuolla. Siksi en yleensä käytä sitä matkakohtaamisessa (elleivät pelaajat ole jo tottuneet 
pelaamaan Camelotia). Toisaalta juuri tämä satunnaisuus ja hallitsemattomuus pelifiktion 
kulusta on roolipelin suola. Se myös muistuttaa siitä tärkeästä seikasta, että hahmojen epä-
onnistuminen ei ole pelaajien epäonnistumista. Niinpä selkkaus kannattaa usein ympätä 
mukaan Arthurin antaman tehtävän suorittamiseen. Missään vaiheessa ei kuitenkaan kan-
nata ruveta heittämään noppia, jos ei ole sosiaalisesti valmis kohtaamaan sen lopputuloksia. 
 
Selkkauksen tavoitteita ja epäonnistumisen seurauksia määritellessään tärkeintä on pitää 
mielessään se, että pelin pitää edetä lopputuloksesta riippumatta. Nopilla ratkaistaan siis se, 
toteutuuko asia A (ritarin tahto) vai B (sivuhahmon tahto), ei sitä, tapahtuuko asia A vai ei. 
Epäonnistumisen seurauksien määrittely on pelinjohtajan osa, mutta niistä on syytä olla 
tarvittaessa valmis neuvottelemaan. Esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa voi olla, ettei pelaaja 
ole valmis hahmonsa hairahtuvan mihin tahansa. Tällöin tavoitteista ja seurauksista neuvo-
tellaan niin kauan, että yhteisymmärrys löytyy. (Jos sellaista ei löydy, niin tilanne ei ole 
myöskään selkkaus.) 
 
Tyypillisesti pelaajat tarvitsevat vain yhden onnistumisen, että heidän hahmonsa saavutta-
vat tavoitteensa. Ylimääräisiä onnistumisia ei kuitenkaan kannata hylätä, vaan noppatulok-
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sista voi lukea paljon pelifiktion kulusta. Useat onnistumiset tarkoittavat tyylipuhdasta on-
nistumista tai ylimääräisten asioiden saavuttamista; kulutetut resurssi-nopat heijastuvat 
fiktioon katkeavina peitsinä ja lahjoitettuina kultakoruina; kuutonen mahti-nopista tarkoit-
taa hahmon löytävän jotain tai herättää paikalla olijoissa kunnioitusta. 
 
Jos pelaajilla on useita tavoitteita, jotka he haluavat saavuttaa samassa tilanteessa, voi näis-
tä kaikista heittää kerralla noppaa. Tärkeintä on vain muistaa, että mikä on tavoitteiden tär-
keysjärjestys. Näin onnistumisten määrästä voi suoraan päätellä, mitä tavoitteitaan hahmot 
saavuttavat ja mitä eivät. 
 
Resurssinoppien sijoittaminen ja kuluminen 
 
Ritarit päättävät seikkailunsa jälkeen resurssien käytöstä konsensus-periaatteella. Jos yksi-
mielisyyttä ei synny, jaetaan nopat ritarien kesken tasan eli yksi kullekin vuorollaan. Ritari ei 
kuitenkaan voi tässä jaossa saada enempää resursseja kuin mitä hänen KUNNIA-arvonsa on. 
Näistä jaetuista resursseista hahmot voivat tehdä itsenäisiä ratkaisuja. 
 
Resurssienjakovaiheessa kannattaa nostaa esille ainakin yksi vaihtoehto Camelotin rinnalle. 
Jos tällaista vaihtoehtoa ei luontevasti nouse skenaariosta itsestään, kannattaa pelinjohtajan 
mainita kunkin ritarin suvun tilukset. Pelinjohtajan kannattaa rohkaista pelaajia sijoittamaan 
resursseja Camelotin ulkopuolelle ja tekemään näin arvovalintoja. 
 
Pääsääntöisesti Camelotin resurssit kuluvat vääjäämättä. Pelinjohtaja voi kuitenkin laittaa 
skenaarioihin sivuhahmojen hallitsemia resursseja, joita ritarit voivat hankkia väkisin tai 
saada palkkioina. Resurssien avulla voi myös luoda kiinnostavia valintatilanteita: piktejä vas-
taan taistelemalla vahvistetaan pohjoista rajaa, mutta näiden kostohalut hyväksymällä ja 
pohjoinen linnake ryöväämällä voivat ritarit hankkia vaurautta. 
 
Sijoitetut lisänopat eivät ole pysyvästi turvassa, vaan edelleen osa pelimaailmaa. Ritarit voi-
vat siis halutessaan käydä hakemassa (usein ryöstämässä) vanhat resurssit uudelleenkäyt-
töön. Tähän pelaajia ei kuitenkaan kannata erikseen rohkaista, koska tämä tarkoittaa toisten 
pelaajien sijoitusten mitätöimistä. 
 
Kun skenaarion lopuksi heitetään Camelotissa olevat nopat, kannattaa tässäkin yhteydessä 
lukea nopista Camelotin kohtaloa. Mikä ikinä tulos onkaan, se on vastaus hahmojen tehtä-
vässä tekemään ratkaisuun. Jos siis tuloksena on esimerkiksi paljon ykkösiä Camelotin re-
surssit näin hupenevat, tarkoittaa se sitä, että ritarien ratkaisusta koitui pitkällä tähtäimellä 
vaikeuksia Camelotille. 
 
Kampanjan kaari 
 
Yksittäinen pelaaja, joka pelaa kenties vain hahmonluonnin ja matkakohtaamisen, ei kohtaa 
pelin suurta kaarta. Sellainen kuitenkin hyvä olla olemassa niiden pelaajien varalta, jotka 
pelaavat pidempään tai palaavat myöhemmin pelaamaan lisää sekä pelinjohtajan itsensä 
viihtymisen vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa seurausten kehittelemistä ja ritarien mo-
raalin tutkiskelemista. 
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Miten ikinä ritarit ratkovatkaan eteen tulevia tilanteita, heidän valinnoillaan on seurauksen-
sa. Jos he epäonnistuvat jonkun roiston nappaamisessa, tämä epäilemättä jatkaa toimiaan ja 
aiheuttaa ritareille ongelmia jatkossakin. Onnistumisista seuraa yhtälailla seurauksia, kun 
tilanne kehittyy uusiin kriiseihin: ritarit saattoivat palauttaa oikean perijän mailleen, mutta 
entä kun tämä rupeaakin käyttämään hallintaoikeuttaan talonpoikien riistämiseksi? Matka- 
ja tehtäväosuuksien vaihtelu tarjoavat hyvän keinon näiden seurausten esiintuomiseen. 
 
Camelot-pelin pääsisältönä on arvovalintojen tekeminen. Pelaajat tekevät moraalisia valin-
toja hahmojensa ja pelinjohtajan laatimien fiktiivisten tilanteiden puitteissa jatkuvasti. Näis-
tä valinnoista pelinjohtaja voi poimia toisen toistuvan teeman. Jos näyttää siltä, että hahmot 
asettuvat aina naisten oikeuksien puolelle, voi laatia skenaarion, jossa naishahmo polkeekin 
miesten oikeuksia. Yhäkö ritarit asettuvat naisten puolelle? Koska pelaajat luultavasti vaih-
tuvat tiuhaan tahtiin, ei ole sanottua, että pelistä paljastuisi yleinen ritarimoraali, mutta 
kannattaa tätä silti pitää silmällä. Jos ei muuta, niin ainakin pelinjohtaja saa nähdä eri pelaa-
jien moraalisia tuomioita saman teeman ympärillä. 
 
Esimerkkejä matkakohtaamisista 
 
Matkalla tapahtuvat kohtaamiset on tarkoitettu ikään kuin välipalaksi, joten tilanteet kan-
nattaa pitää yksinkertaisina. Ratkaisu on syytä saada aikaan nopeasti, missä auttaa se, että 
sivuhahmot ovat valmiita hyväksymään ritarien tuomion. Silti pelinjohtajan on syytä miettiä 
valmiiksi kunkin osapuolen näkemys, koska jokainen varmasti katsoo oman näkemyksensä 
olevan oikeutettu. 
 
- Talonpoika pyytää pelastamaan vaimonsa. Linnanherra on vienyt vaimon väkisin linnaansa, 
koska hänen oma vaimonsa on hedelmätön. 

- Evakkoon joutuneet talonpojat pyytävät ritareita kostamaan saksilaisille ryöstelijöille. 

- Talonpojat pyytävät apua maatöiden hoitamiseen (peltojen kyntämiseen, sillan rakentami-
seen tai myllyn korjaamiseen). 

- Talonpojat ovat napanneet druidin ja haluavat pahoinpidellä hänet ja ajaa matkoihinsa. He 
kuitenkin kysyvät ritareiden tuomiota. 

- Talonpojat pyytää karkottamaan lähiseutuja uhkaavan vaarallisen pedon (villisika tai karhu) 

- Talonpojat pyytävät ritareita langettamaan tuomion jostakin kylässä tapahtuneesta rikok-
sesta (varkaudesta, koronkiskomisesta, aviorikoksesta, taposta, jumalattomuudesta tai van-
hempien heitteellejättämisestä) 

- Turnajaiset, johon pääsevät osallistumaan kaikki ritarit, joilla on KUNNIA vähintään 2. 

- Talonpoika kysyy matalimman KUNNIA-arvon omaavalta ritarilta kannattaisiko hänen suos-
tua druidin oppiin. 

- Köyhä ritari pyytää ritareita taivuttelemaan linnanherraa. Linnanherra ei ole suostunut 
myöntämään tytärtään vaimoksi köyhälle ritarille, vaikka nämä kuinka rakastavat toisiaan.  

- Kostonhimoinen ritari syyttää Pyöreän pöydän ritareja veljensä tappamisesta ja haastaa 
korkeimman KUNNIA-arvon ritarin kaksintaisteluun. 

- Vieraanvarainen leski yrittää houkutella jonkun ritareista ottamaan hänet vaimokseen. 
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- Herransa maille johtavaa siltaa vahtiva ritari ei päästä ohitseen ketään ritaria, jonka KUNNIA-
arvo on vähintään 2. 

- Nuorukainen haluaa kostaa sisarensa tappajalle ja pyytää siksi ritareita lyömään itsensä 
ritariksi. Hän aloittaa kyselynsä korkeimmasta KUNNIA-arvosta. 

- Talonpoika pyytää ritareita puhumaan puolestaan papille. Mies on kyllästynyt komentele-
vaan vaimoonsa ja haluaa tästä eron, mitä kirkko ei kuitenkaan normaalisti salli. 

- Talonpoika pyytää ritareilta apua haltian nappaamiseen. Hän aikoo polttaa metsän ajaak-
seen tämän esille ja vaatiakseen sitten haltiaa palauttamaan korttipelissä huijaamalla voit-
tamansa rahat. 

- Linnanherra pyytää ritareita surmaamaan aluetta vainoavan hirviön (jättiläiseläin, noita, 
jättiläinen). Hirviö hyökkää kohdattaessa suurimman KUNNIA-arvon omaavan ritarin kimp-
puun. 

- Pyöreän pöydän ritari on haavoittunut vakavasti ja tarvitsee heti apua, mutta ryövärit ovat 
vieneet aatelisneidon mukanaan. Jos ritarit jäävät auttamaan ritaritoveriaan, ryövärit pääse-
vät pakoon naisen kanssa. 

- Keijuneito yrittää vietellä ritarit, jotta hänen veljensä voivat sillä aikaa varastaa heidän ar-
votavaroitaan (puolet mukana olevista resursseista). 

 
Esimerkkejä Arthurin tehtävistä 
 
Arthurin antamat tehtävät ja niiden käsittely on usein hieman matkakohtaamisia monimut-
kaisempaa. Sivuhahmot eivät myöskään yleensä ole valmiita taipumaan pelkän Pyöreän 
pöydän ritarin edessä, joten selkkauksia syntyy. Silti Arthurinkin antama tehtävä pitäisi pys-
tyä käsittelemään kohtuullisen ripeästi (15-20 minuuttia), joten jos pelaajat näyttävät jäävän 
empimään kannattaa tarjota suoraan kahta eri toimintavaihtoehtoa. 
 
- Pohjoisen Cumbrian kuninkaan Gundleuksen Hadrianin muuria vartioiva linnake on joutu-
nut piktien painostuksen kohteeksi. Villit ovat suuttuneet nuorukaistensa surmaamisesta 
kesken initiaatioriitin. He vaativat hyvityksenä linnanherran tytärtä uhrikseen. 
(piktinimiä: Drest, Talorc, Nechtan, Galan, Gartnait, Uudrost, Girom, Kelturan, Murtolic) 

- Salametsästäjä ja maantierosvo Punakynsi kohtelee munkkeja kaltoin ja on ryöstänyt use-
an luostarin aarteet. Hän kuitenkin nauttii kansansuosiota, koska jakaa ryöstösaalistaan 
köyhille talonpojille. 

- Kuolleen linnanherran veli ei tunnusta tyttären perimysoikeutta, mutta haluaa varmistaa 
selustansa vaatimalla veljentytärtään vaimokseen. Veljentytär ei pystyne itse huolehtimaan 
hallinnosta ja on valmis vaikka vetäytymäänkin, kunhan vain ei joudu kenenkään vaimoksi. 

- Arthurin valtaa vastustava Modredin kätyri yrittää herättää nukkuvan jättiläisen, jotta tä-
mä aiheuttaisi paljon tuhoa valtakunnan viljelysmailla. 

- Ritari tappaa väärämielisen linnanherran ja nousee itse tämän paikalle. Laillinen perijä pa-
kenee metsään peläten henkensä puolesta. Poika on yhtä väärämielinen kuin isänsä ja vaatii 
isänsä tappajan kuolemaa. 
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- Noita on surmauttanut linnanherran ja estää vaimoa hankkimasta itselleen esitaistelijaa. 
Noita huumaa apuun kiiruhtavia Pyöreän pöydän ritareita ja joko sulkee heidät vankilaan tai 
viettelee heidät aviomiehikseen. 

- Luoteisen Cambrian kuningas Gorfyddyd uhraa maalaisnaisia pitääkseen tyttärensä hengis-
sä, jotta tämä voisi synnyttää lapsen puolisonsa kanssa ja edelleen pelastaa koko suvun jat-
kuvuuden. Hänen oma vaimonsa on liian vanha ja ainoat sisarukset ovat kuolleet. 

- Järvessä asuva hirviö on nujerrettava, jotta sen aarteet saadaan Camelotiin. Hirviö on voi-
tettavissa, jos se saadaan rannalle. Vedestä houkutteleminen vaatii kuitenkin neidon aset-
tamista vaaraan. 

- Haltiaprinssi kävi salaa rakastelemassa naimattoman aatelisnaisen kanssa, mutta naisen 
veljet lähtivät prinssin perään. Haltia omaksui valkoisen peuran muodon päästäkseen nope-
ammin karkuun. 

 
Seuraavat tehtävät on poimittu enemmän tai vähemmän suoraan Arthurista ja Pyöreän 
pöydän ritareista kerrotuista tarinoista. Näitä kannattaa käyttää etenkin silloin, kun Camelo-
tin resurssit putoavat alle kymmenen. Näin korostetaan sitä, että kyse on Camelotin kohta-
losta. 
 
- Ritari Pellinore olisi arvokas lisä Pyöreän pöydän ritarikuntaan, mutta hän ei liity siihen en-
nen kuin on täyttänyt valansa suurpedon surmaamisesta (käärmeen pää, leopardin ruumis 
ja peuran kaviot ja hirvittävä haukkuminen). Niinpä pedosta on päästävä eroon. 

- Arthurin siskopuoli Morgan Le Fay varastaa kuninkaan haarniskan ja kilven, jotka on pakko 
hankkia takaisin. 

- Morgan Le Fayn kirouksen voi poistaa vain käymällä Kammottavassa kappelissa hakemassa 
kaistale luurangon viitasta. Epäkuolleet ritarit vartioivat paikkaa palatessa. 

- Liones-neito ei suostu Punaisen ritarin vaimoksi, joten tämä piirittää neitoa pitämällä häntä 
vankina omassa linnassaan. 

- Järkensä menettänyt Lancelot on haettava takaisin Camelotiin vaimonsa Elainen linnasta. 
Lancelot ei halua palata, koska tietää tehneensä väärin Guineverea kohtaan. Myös Elaine 
haluaa pitää miehensä luonaan ritariseikkailujen sijaan. 

- Ritari Meliagrance ryöstää rakastamansa Guineveren ja Arthur aloittaa massiiviset etsin-
nät. Kun Meliagrance tajuaa, että hänen intohimoinen tekonsa herättikin enemmän raivoa 
kuin pelkoa, hän antautuu rangaistuksen pelossa ja anelee armoa. 

- Ritarit lähetetään hakemaan Isoldea vaimoksi läntisen Cornwallin kuningas Markille, mutta 
Isolde rakastuukin yhteen noutajistaan. Avioliiton turvaaminen olisi tärkeää Englannin va-
kauden kannalta. 

- Lancelot jää kiinni Guineveren kanssa ja pakenee Arthur kannoillaan. Sillä välin Mordred 
kaappaa vallan ja liittoutuu Arthurin vihollisten kanssa tämän lyömiseksi. Arthurin on palat-
tava äkkiä puolustamaan valtaistuintaan. 
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CAMELOT 
Ritarin nimi:  

__________________________ 

Pelaajan nimi: 

_________________________ 

Ritarin eläintunnus: __________________________________________________ 

Ritarin erikoisominaisuus: _____________________________________________ 

 
MAHTI    

 
        KUNNIA 

 
 
 
Haavoittunut    Kuollut  
 
                    

Ritarin urotyöt        Vaakuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selkkaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Tavoitteen määrittely  2) Mahti + resurssit (max. Kunnia) 3) Onnistuminen 4-6 
 

 
 

  

  

Lisätietoa roolipelaamisesta Roolipelitiedotuksesta: 
http://roolipelit.wordpress.com/ 
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