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Esipuhe

Praedor on kasvanut melkoisesti niistä 1980-luvun päivistä, jol-

loin Petri Hiltunen ensimmäistä kertaa alkoi piirtää sarjakuvaa

Ferronin seikkailuista. Hiltunen itse on ehtinyt tehdä kolme sar-

jakuva-albumia. Ville Vuorela on julkaissut yhdeksi suosituim-

mista kotimaisista roolipeleistä muodostuneen Praedor-roolipe-

lin (2000) ja kirjoittanut myös novellikokoelman VANHA KOIRA
(2004). Nyt Praedor-materiaalin joukko on kasvanut vielä yh-

dellä teoksella.

Lähestyn itse Praedoria nimenomaan roolipelaajana. En kuiten-

kaan ole unohtanut sen syviä juuria kirjallisuuden puolella. Tä-

män lähdemateriaaliteoksen avaakin Praedor-novelli KIROTULLAMAALLA. Ylipäänsä valtaosaa materiaalista voi hyödyntää myös

sellainen, joka haluaa itse kirjoittaa Praedor-fiktiota. Roolipelaa-

minen ja tarinankerronta ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa,

varsinkin kun kyse on Praedorista.

Praedor-fiktio ei ole mitenkään yksioikoinen kirjallisuusgenre.

Kyse on seikkailufantasiasta, mutta alusta asti mukana on ollut

myös pohdiskelevampi ja jopa seikkaileviin praedoreihin kriitti-

sesti suhtautuva trendi. KUOLLEEN JUMALAN PALVELIJA (2001 ) kuvaa

vanhat praedorit syrjäytyneinä luusereina ja KOSTON MERKKI
(2002) -albumin KOLMEN KUNINKAAN TARINA kertoo karusti Jaconian

kansasta ja hallitsijoista. Vuorela puolestaan näyttää praedorit

ammattiseikkailijoina. VANHASSA KOIRASSA hänen maalaileva tyy-

linsä pyrkii kuvaamaan praedorien elämäntapaa, taustaa ja ar-

kea. Hänen roolipeliin kirjoittamansa maailmakuvaus keskittyy-

kin paljossa maantieteellisiin seikkoihin.

Tehtyäni päätöksen julkaista Praedor-lähdemateriaalia olen tu-

tustunut miekka ja magia -genren tuotoksiin. Niinpä minun

Praedorini on Joe McCulloughin määritelmää mukaillen "fanta
sy with dirt". Hahmot elävät täysillä ja niin viini virtaa, veri

vuotaa, muta roiskuu ja hiki helmeilee. Jaconia on musertavan

epätasa-arvoinen ja armottoman julma maa. Siellä pärjäävät

vain ne, jotka uskaltavat luottaa itseensä ja pistää kovan kovaa

vastaan. Vuorelan tietynlainen kliinisyys on kadonnut räyhäk-

käämmän menon tieltä. Kyse on draaman, perinteisen seikkai-

lullisuuden, lisäämisestä Vuorelan realistissävytteiseen roolipe-

limateriaaliin. Enemmän seksiä ja väkivaltaa, sano.

RYÖVÄREIDEN MAA on Efemeroksen toinen numero. Efemeros on

oma roolipelimateriaalin julkaisukanavani, jossa käsittelen itseä-
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ni kiinnostavia roolipelikulttuurin puolia. Kahden numeron pe-

rusteella yhdistävinä tekijöinä ovat pyrkimys julkaista käytän-

nönläheistä roolipelimateriaalia sekä useiden kirjoittaj ien osal-

listuminen artikkelikokoelman puitteissa. Pyrkimyksistäni huoli-

matta EFEMEROS #1 sai kritiikkiä liiallisesta teoreettisuudestaan,

joten tällä kertaa tarjolla on puhtaasti roolipelimateriaalia. Olkaa

hyvät ja iskekää kiinni – seikkailut odottavat!

Ellei erikseen toisin mainita, teksteissä esiintyvät sivunume-

rot ovat aina viittauksia Praedor 1 .1 (2005)-sääntökirjaan.

Joitakin kohtia materiaalista voi olla vaikea ymmärtää, jos

lukijalla ei ole käytössään Praedorin sääntökirjaa. Valtaosa

materiaalista on kuitenkin itsenäistä tekstiä, joten riittää että

lukija tuntee Jaconian vaikkapa Hiltusen sarjakuvien kautta.

Jos lukija ei ole lainkaan tutustunut Praedor-fiktioon, toimiiEFEMEROS #2 silti hyvänä seikkailuroolipelaamisen lähde-

teoksena, kunhan pelinjohtaja vain on valmis täyttämään

aukkopaikat omalla luovuudellaan.
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Kylmässä pohjolassa puhalsi jäätävä tuuli. Se riepotteli kuivansyksyn ruskistamia lehtiä kitukasvuisissa vaivaiskoivuissa ja pu-ri läpi paksun ahmanturkin luihin ja ytimiin asti. Laskevan aurin-gon säteet värjäsivät harvat pilvenriekaleet kellanpunaisella.Hiljaisilla tuntureilla ei liikkunut ristinsielua, ei edes pikkulintuja.Kaikki vähissäkin määrin elollinen näytti juosseen kauaksi näiltäkaruilta erämailta. Vain kuiva ja keltainen sammal laikutti tuulenpuremia kukkuloita, joita pitkin nyt matkasi sekalainen joukkoseikkailijoita.Ensimmäisenä kaikista loikki hintelä ja värikkäästi pukeutu-nut ilveilijä. Narrinhatun ulokkeissa kilisivät kuparikulkuset janäppärät sormet soittivat kuluneella puupillillä iloista sävelmää.Kenties sen oli tarkoitus piristää tällä luojan hylkäämällä, kiro-tulla maaperällä. Kulkija loikkasi suuren kiven päälle kyykkysilleenja heittäytyi seisomaan käsilleen sen karkealle pinnalle.Toisena matkusti kookas soturi, joka oli heittänyt harteiden-sa peitoksi korean ahmanturkin. Vaikka mies oli nuori kasvoil-taan, oli raskas elämä jo jättänyt merkkinsä ihoon ja silmiin.Ylpeyttä se ei kuitenkaan ollut karistanut ja miehen askel oli ke-vyt huolimatta raskaasta sotavasarasta ja kilisevästä ketju-paidasta. Niin ikään oli askel kevyt seuraavallakin miehellä. Tä-män turkikset olivat sutta ja hirveä ja tuuheaan partaan olisidottu helmiä ja muita koristuksia. Kaljussa päänahassa kulkiheimotatuointeja. Nämä maat olivat tälle miehelle tuttuja, ellei-vät muualta niin taruista ainakin.Suureen seurueeseen kuului vielä viisi muutakin. Kaksi näistäoli miehiä, hiukan toisista poikkeavan näköisiä. He olivat tarttu-neet mukaan kaukaa etelästä, niiltä mailta, joissa kuumat tuu-let kuljettivat mausteentuoksuisia laivoja ympäri vuoden suliinsatamiin. Toinen oli vanhempi mies, ja parta oli jo saanut vaaleanhopean sävyn. Mies näytti täälläkin, keskellä ei mitään, marssi-van eteenpäin kuin armeijassa. Hyvä, etteivät kasvojen rypytkinlangenneet symmetrisesti kummallekin puolelle. Toinen näyttiolevan kahden ensimmäisen nuoren miehen ikäinen, soturi sel-västi hänkin. Ainakin hän oli lanteilleen vyöttänyt leveän miekan.Kaksi seuraavaa olivat naisia. Kummallakin heistä oli liekehti-vän punainen tukka, mutta sisaruksilta he eivät näyttäneet. Toi-nen kantoi selässään jousta ja toinen oli pukeutunut pitkään,mustaan ja raskaaseen kaapuun. Ilmiselvästi se ei ollut parasmahdollinen vaate erämaahan, koska se oli kerännyt risuja hel-moihinsa. Kaapuun pukeutuneen naisen rinnalla kulki vakavamieli-nen ja pieni poikalapsi. Tämän nuorilla, kalpeilla kasvoilla helmeilihiki ja aina välillä pikkuinen jäi jälkeen. Ilmeisesti raskas matka,kylmä sää ja yksipuolinen ruoka olivat saaneet lapsen sairastu-
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maan. Lapsenvahdintehtäväänsä ilmeisen tyytymätön kaapuunkietoutunut pysähtyi taas kerran odottamaan, ja kun pojan as-kel selvästi oli raskaampi nyt kuin aamulla, hän kääntyi ja huik-kasi eteen: "Paran!"Kookas ahmanturkikseen sonnustautunut soturi pysähtyi jakääntyi ympäri. Kivellä keikkunut narri lopetti soitantansa sa-man tien ja keikautti itsensä alas kiveltä: "Soitetaanko pysäh-dyksen laulu?""Ei tarvitse." soturi huitaisi kädellä puhuneen naisen suun-taan: "Mikä nyt on, Teniar?""Sinun ottolapsesi jää jälkeen. Hän vaikuttaa sairaalta.""Ei se ole minun ottolapseni. Ja mikä sitä vaivaa?""Kuume, oletettavasti." Teniariksi haukuttu totesi ja yrittikietoa kaapua tiukemmin ympärilleen. Kylmä tuuli puri siitä lävit-se. Paran käveli pitkin, äkäisin askelin hänen viereensä ja komensipikkupoikaa lähemmäksi. Kun poika oli päässyt perille, mies ku-martui ja tarkisti tämän ikenet, kuin olisi tarkkaillut hevosenvointia."Jaa. On se varmaan vähän kipeä." soturi murahti lopulta javenytteli pojan silmäluomia nähdäkseen silmänvalkuaisen: "Ve-restää. Kuinka pitkään meidän pitää vielä kulkea ennen joen yli-tystä?""Niiden metsämiehien mukaan kahluu ei ole enää kaukana."kalju, tatuoitu heimosoturi totesi ja osoitti aurinkoa matalalla:"Illan suussahan sinne piti päästä ja joen virtaus on heikentynytsiitä, mitä se oli aamulla. Tai ainakin oli, kun viimeksi kävin tar-kistamassa.""Mene tarkistamaan uudestaan." Paran käski ja kohotti yl-peänä leukaansa. Narri väänteli pilliä suussaan ja oli soittavi-naan: "Ja niin Suuri Kuningas käskyjänsä jakeli. Alamaisetinnokkaina, nöyrinä ne totteli…""Narri, hiljaa.""Narvin!" narri totesi äkäisenä ja lakkasi laulamasta. Paranhuitaisi kädellään: "Ihan sama."

Heimosoturi katosi pian kauemmaksi ja muu ryhmä jättäytyiodottamaan. Paranin ja Teniarin keskustellessa kiivaasti pikku-pojan heikkenevästä terveydestä toinen joukon naisista tarkistimuonavarastot. Ne olivat hiipumaan päin ja aamulla hän oli li-säksi löytänyt osasta pakkauksia hometta. Kuivaruoka homeh-tui harvoin, mutta nyt home ei tullut oikeastaan edes yllätyk-senä. Heti heidän saavuttuaan näillä sieluttomille aroille epäon-ni oli ottanut heidät kynsiinsä. Eilen oli toinen ryhmän hevosistakatkaissut jalkansa ja se oli jouduttu lopettamaan. Sitten oli
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Nadar, vanha soturi, liukastunut aamukasteiseen maahan jaloukannut ranteensa. Yöllä heitä olivat piirittäneet hyttyset jamuut verenimijät sankoin joukoin. Aamulla oli eksytty vahingos-sa tunneiksi väärälle reitille."Minä vihaan tätä seutua." nuori miekkamies totesi varuste-pakkauksia tonkivalle naiselle ja pälyili tummenevaa taivastaepäillen: "Sano minun sanoneen, Delen, tästä tulee helvetinmoi-nen yö. Tunnen sen luissani.""Sinä ennustat aina pahinta. Ajattelisit joskus positiivisesti,Laudon. Voisit pitää siitä." Delen mutisi ja viskasi yhden muona-pakkauksista maahan. Se oli homeessa sekin. Laudon veti terä-västi henkeä ja nyökytteli silmät sirrissä sen näköisenä, kuinolisi todennut "minähän sanoin". Delen päätti yhteisen viihtyvyy-den nimissä olla ihan vaiti.
Heimosoturi palasi pian ja hänellä oli mukanaan hyviä uutisia:"Kahluulle on enää tovin matka. Virta on aika vuolas ja pitää ylit-tää se varovasti. Girionia pitää kantaa, ettei virta vie muka-naan." heimosoturi totesi. Paran nyökkäsi ja hymyili helpottu-neena: "Erinomaista! Isaya, johda meidät kahluulle. Narri, soitaetenemisen laulu."Narrin soitannan siivittämänä ryhmä lähti laskeutumaan liu-kasta rinnettä alemmaksi. Pikkupoika kompuroi ja Teniar kiskoitätä ylös minkä ehti. Hän ei suuremmin edes pitänyt lapsista.Olipahan saanut vastuunkantajan roolin, kun oli nainen. Mieheksitässä maailmassa piti syntyä, mikäli aikoi oikeasti saada ai-kaan jotain suurta. Isäkin oli suhtautunut hänen ammatinvalin-taansa ihmetellen. Olisi pitänyt seurailla äidin jalanjäljissä jaryhtyä alkemistiksi. Ha, ainoat liemet, mitä Teniar keitteli, olivatmyrkyt. Ja totta vie hän olikin niiden kanssa erinomainen. Jonainpäivänä saisivat vielä nämä kaikki nähdä, mihin hänestä oli. Kiih-tyneessä mielentilassa hän kiskaisi jälleen rähmällään retkotta-van pikkupojan ylös paidanselkämyksestä ja sysäsi eteenpäin:”Vauhtia nyt!”Kahluu löytyi hetken kulkemisen jälkeen. Virta oli vuolas jaryhmän heiveröisimmät vaativat ylittämistä köysiin yhdistettyi-nä. Paran, jota piti kai kutsua ryhmän epäviralliseksi johtajaksi,oli samaa mieltä. He sopivat ylittävänsä virran kahdessa poru-kassa, koska mukana oli kaksi köyttä. Ensimmäisessä menisivätParan, Isaya, Teniar ja pikkupoika Girion ja toisessa Nadar, De-len, Laudon ja Narri. Hevonen tulisi viimeisen ryhmän mukana.Jokainen toivoi syystäkin, ettei se liukastuisi joenpohjan kiviin,koska se kantoi mukanaan sekä muonaa että kovalla vaivalla ke-rättyjä rikkauksia vuosien varrelta. Niille olisi pian käyttöä.
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Paran ja Isaya kiinnittivät aseensa selkäreppuihin ja sitoivatsitten köyden tiukasti vyötäisilleen. Teniar teki samoin. Pojanhän usutti Paranin selkään: "En minä sitä jaksa kantaa! Sinäolet kaksi kertaa suurempi!"Kohiseva, kylmä vesi pauhasi uhkaavana edessä. Siellä täälläpinnan rikkoivat kivet, joita vasten voimakkaat virrat hakkasivat.Paran astui ensimmäisen, varovaisen askelen veteen. Pohja oliliukas ja vesi jäätävää. Hampaat löivät yhteen jo nyt, kun vettäoli vasta puoleen sääreen: "Varovasti… varovasti…"Hiljaa vesi nousi ja virran voima alkoi tuntua. Askel askeleeltakookas soturi veti ryhmää mukanaan. Hän asetteli jalkansa ki-venkoloihin ja yritti olla liukastumatta. Vesi kipusi yli polven, puo-leenväliin reittä ja viimein se ulottui melkein lanteille asti. Se oliniin jäistä, että salpasi hengityksen lähes kokonaan ja sai sanatjäätymään kurkkuun. Paran kääntyi vilkaisemaan olkansa yli. Kyl-mät pisarat iskivät vasten kasvoja ja hän oli märkä kauttaal-taan. Pikkupoika hänen selässään puristi kaulaa käsillään niin,ettei henki meinannut kulkea.Isayalla näytti menevän toistaiseksi hyvin. Hänkin oli märkäja viluinen ja kasvoihin taukoamatta lyövät tyrskyjen heittämätroiskeet saivat silmät painumaan melkein kiinni asti. Isayan ta-kana kulki Teniar. Hän oli lyhin kaikista ja hänellä oli selviä vai-keuksia pysyä pystyssä. Paranilla ei ollut aikaa olla huolissaan;joki oli ylitetty vasta puoliksi ja vielä olisi matkaa jäljellä. Hänkääntyi katsomaan eteenpäin ja astui taas yhden askelen. Jal-ka osui hyvin kahden kiven väliin ja Paran nosti toisen jalkansaaikeenaan astua taas.Sitten toinen hänen jalkaansa tukevista kivistä liikahtikin äk-kiä. Paran horjahti sivulle ja niskassa roikkuva pikkupoika kiljaisi.Köysi vyötäröllä kiristyi ja Paran kuuli Isayan huutavan jotain.Vesi tyrskysi nyt yli kasvojen ja sen voima oli valtava. Mies iskijalkansa pohjaan ja yritti saada otetta. Toinen haparoiva käsitavoitti liukkaan kiven ja Paran takertui siihen, kammeten itsen-sä vaivoin takaisin seisomaan. Sydän hakkasi tiheään. Pikkupoi-ka rimpuili ja potki ja ote alkoi lipsua. Paran otti kiinni käsistäkaulallaan ja kuuli samassa repeävän äänen. Olosta tuli heti pal-jon kevyempi ja hän näki sivusilmällä, miten selkäreppu sotava-saroineen huuhtoutui virtaan.Perkele! Paran olisi mieluummin nähnyt pojan huuhtoutuvanvirtaan! Hädissään hän hyppäsi perään tavoitellen reppuaan, jaeritoten siihen kiinnitettyä sotavasaraa. Sen hurmeinen kärki olihänen uljaiden sankartöidensä puolestapuhuja! Pohjaa haparoi-vat kädet tavoittivat pian repun karhean kankaan. Ilmeisesti so-tavasaran väkä oli tarttunut kiinni kivenkoloon ja estänyt rep-
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pua huuhtoutumasta kokonaan virran vietäväksi.Isaya kiskoi köyttä kauhusta kalpeana; hän oli luullut toverin-sa selvinneen kuiville, kun tämä ilmeisesti oli liukastunut uudel-leen. Valkoisten tyrskyjen lävitse ei erottunut kuin pojan vaaleahiuspehko ja sekin vain ajoittain. Teniar kiskoi köyttä hänen ta-kanaan, muttei naisesta ollut apua. Paran oli iso mies. Tätä me-noa he olisivat pian virran vietävinä kaikki. Rukoillen, ettei hänentarvitsisi katkaista köyttä Isaya tuki jalkansa yhteen isompaankiveen ja veti kaikin voimin. Pikkupojan pää pilkisti taas esiin ve-destä ja sitten Isaya oli erottavinaan Paraninkin. Hänellä ei ollutaikaa tuntea kiitollisuutta esi-isiä kohtaan nyt. Kenties myö-hemmin sitten. Hampaat yhteen purtuina heimosoturi vastustivirran tempovaa voimaa, kunnes Paran sai ilmeisesti jalkansa tu-kevasti kivien väliin. Tämä kohosi vedestä vapisten ja valkoisenaja rutisti sylissään selkäreppua. Pikkupoika Girion näytti siltä,että kuolisi pian silkasta säikähdyksestä.Paranin saatua jalansijan he etenivät taas hitaasti ja äs-keistäkin varovaisemmin. Lopulta vesi alkoi laskea ja virran voimaehtyä. Kun kaikki olivat rannalla ja vaara ohi, saattoivat he ly-sähtää vasten maata ja haukkoa henkeä. Paran ravisteli Girioninharteiltaan ja tipautti repun eteensä. Sormet olivat jäykkänäkylmästä ja hengitys oli katkonaista. Mies tarkisti reppunsa lä-pikotaisin, kunnes löysi syyn sen karkaamiselle. Toinen olkain olirevennyt saumastaan."Etkös sinä ostanut tuon viime kylästä?" Teniar tivasi olan yli.Paran nyökkäsi vapisten. Jokin epäonni heitä takuulla riivasi. Joshe eivät pääsisi pian pois tältä maalta, se vielä koituisi heidänkuolemakseen.Ei kuitenkaan ollut väliksi kertoa muille, ettei hän suinkaanliukastunut toista kertaa vaan sukelsi itse aseensa perään. Ei-vät pakosti arvostaisi sitä, että hän oli vaarantanut jokaisenhengen sotavasaran vuoksi. Vaan kylläpä olisivat sitten seuraa-van yhteenoton aikana kironneet. Tämän takia hänestä tulisiSuuri Kuningas ja heistä ei. Hän näki asiat paljon pidemmälle japaljon selkeämmin.
Toinen ryhmä ylitti virran ilman selkkauksia. Kun oltiin turvalli-sesti joen tällä puolella, aurinko laski viimein kokonaan mailleen.Pohjoisten maiden syysyö oli hyvin, hyvin pimeä. Paran määräsileirin lähelle virtaa, yhden kookkaan kelon juureen. He sytyttivättulen harvoista löytämistään kepakoista ja ripustivat vaatteen-sa kuivumaan. Girion, jota painoi nyt kuumeen lisäksi säikähdys-kin, nukahti pian. Sotilaallinen Nadar lupasi huolehtia ensimmäi-sestä vartiovuorosta Laudonin kanssa, jotta muut saisivat
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nukkua. Teniar lupasi huolehtia taas aamuyöstä. Isaya, joka olitottunut nukkumaan yönsä kahdessa osassa, otti keskiyön vuo-ron. Hän tivasi Parania mukaan, mutta kookas soturi totesi tar-vitsevansa runsaasti unta aikaisemman järkytyksen jälkeen.Narri oli ehtinyt jo lurittaa laulunkin Suuren Kuninkaan joenyli-tyksestä. Paranin vaatimuksesta laulun joenylitys oli sujunutmallikkaasti ja lennokkaasti ja Suuri Kuningas oli pelkällä kat-seella kesyttänyt vellovat virrat. Pitihän sitä tulevaisuuden ala-maisilla olla joku, jonka mahtavuuteen ja voittamattomuuteennojata.Ensimmäinen vartiovuoro meni hyvin. Ilkeä tunne ei kuiten-kaan jättänyt vartijoita rauhaan ja Laudon muistikin joka välis-sä toitottaa, kuinka oli aavistanut epäonnistumista jo ennenkuin he olivat jalallaan edes astuneet virtaan. Hän oli varma sii-tä, että näissä maissa oli jotain pahaa. Pöllötkään eivät huhuil-leet näillä luojan hylkäämillä seuduilla ja vanhan kelon oksallejossakin vaiheessa yötä lehahtava pöllö tuijotti sekin pahantah-toisesti nuotiota. Tuuli oli kylmä ja puhalsi pohjoisesta.Girion valitti unissaan. Tuskainen hiki kimalteli pikkupojan pu-nertavilla kasvoilla. Laudon kävi herättämässä Isayan ennenpainumistaan unille ja huomautti, että pojalle pitäisi kentiestehdä jotain. Mitä, siitä Laudonilla ei ollut hajuakaan. Ei kylläsen puoleen Isayallakaan. He olivat sotureita, oman heimonsatai maansa taistelijoita. Lapsien hoitaminen kuului naisille.Heitettyään Girionin otsalle kylmän kääreen Isaya palasinuotiolle. Vartaassa käristyvä liha tuoksui herkulliselle ja nuo-tioon tipahteleva rasva tirisi. Tämä jänis oli viimeinen Isayan va-rastoista ja näiltä mailta ei elollista ruokaa löytynyt. Pitäisielää sillä homehtuvalla kuivaruualla. Heimosoturi kurottautuikääntämään paistia kun Girion älähti unissaan. Kääre oli tipah-tanut makuupussille pojan viereen ja nuorelle otsalle oli ilmesty-nyt huolestuneita ryppyjä. Isaya jätti lihan rauhaan ja meni po-jan vierelle. Hän tarttui tätä käsivarresta ja ravisteli: "Herää,muksu."Girion ei herännyt. Isaya kurtisti kulmiaan ja ravisteli nyt ra-jummin. Lapsi hytkyi mukana, muttei avannut silmiään. Älähtivain uudelleen ja huitaisi toisella kädellä ilmaa kuin hätistelläk-seen pois näkymättömiä kärpäsiä. Isaya perääntyi kauemmaksija teki pyhän merkin käsillään. Sitten hän kumartui tyrkkimäänylös Paranin ja Teniarin. Vaikka hän luotti muihinkin, niin näidenkahden kanssa hän oli kasvanut lapsesta asti. Tuntui luonnolli-selta tukeutua heidän apuunsa ensin: "Paran, lapsi hourii.""No herätä se äläkä minua, helvetti…" soturi ähisi ja käänsikylkeä: "Anna minun olla."
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Isaya kääntyi Teniarin puoleen. Nainen tuntui nukkuneen toi-nen silmä auki, sillä tuo oli pystyssä melkein heti. Hiljaisin aske-lin Teniar kiersi nuotion ja tyrkki hänkin unissaan mutisevaa poi-kaa. Lapsi ei herännyt vieläkään. Itse asiassa näytti siltä, ettäuni meni vaan pahemmaksi. Mutina muuttui aluksi mataliksi, kä-heiksi huudahduksiksi ja lopulta suoranaiseksi huudoksi. Tässävaiheessa jopa Paranin piti nousta kyynärpäidensä varaan.Kuumeinen puna Girionin kasvoilta oli poissa. Nyt iho oli kal-pea, melkein valkoinen ja kauttaaltaan pikkuisten hikipisaroidenpeitossa. Yhteen puristettujen luomien takaa karkasi muutamaiso kyynel. Teniar tarttui kaksin käsin kiinni pojan ilmaa huitele-vista käsistä ja painoi ne maata vasten: "Girion, silmät auki!"Ja lapsi avasi silmänsä. Yhden pienen, ohikiitävän hetken ajanhe kaksi tuijottivat toisiaan, lapsi ja nainen. Pikkupojan silmiensinisyys oli muuttunut epäluonnolliseksi keltaiseksi ja ennen kuinTeniar ehti sanoa mitään, poika ponnahti häntä vasten ja työnsivaltavalla voimalla kauemmaksi. Nainen jysähti vasten taakseentulleen Laudonin rintaa kaataen miehen allaan maahan. Isaya,Nadar ja Delen perääntyivät kaikki säikähtäneinä taaemmaksi jaParan ponnahti ylös makuupussista nopeammin, kuin koskaanennen. Narrista oli muistona enää pajupilli. Läheisen isohkon ki-ven takaa saattoi tarkkakorvainen kuitenkin erottaa kulkustenkilinää ja kaksi ymmyrkäistä, säikähtänyttä silmää.Girion seisoi kumarassa ryttääntyneen makuupussinsa pääl-lä ja huojui. Sormet olivat koukistuneet ja jännittyneet epäinhi-millisiin asentoihin ja toinen käsi roikkui paljon alempana kuintoinen. Pääkin oli kenossa. Näytti siltä, kuin jokin tuntematontaho olisi pukenut Girionin nahan ylleen ja epäonnistunut täyt-tämään sitä kunnolla."Mitä pirua…?" Paran mutisi ja hapuili sotavasaran reppunsaviereltä. Heti liikkeen havaittuaan Girion kääntyi katsomaan janaksautti inhottavasti niskojaan: "Suuri kuningas, suuri herra."ilkkuva, kimakka lapsenääni kähisi: "Mitä kunnioittavimmat ter-vehdykseni." lapsi lisäsi ja veltto suu kiristyi luonnottomaan hy-myyn. Ruumis nytkähti eteenpäin kumarruksen irvikuvaan. Toinenkeltaisista kissansilmistä tuijotti Parania ja toinen muita: "Onkoko hovi mahtunut mukaan herran huviretkelle.""Piru…" Isaya mutisi. Maasta ylös noussut Laudon sylkäisi japerääntyi niin kauas, kuin mahdollista poistumatta samallanuotion valopiiristä. Paran siristi silmiään ja tarttui sotavasa-raan. Häntä kuvotti ja samalla pelkokin kutitteli niskassa. Pirunautti selvästi aikaansaamastaan hämmennyksestä; se hypäh-ti taaksepäin ja saadessaan kaikki kavahtamaan päästi räkäi-sen naurun ja loikkasi kiinni vanhaan keloon. Kuin orava tai jokin
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neliraajainen hyönteinen se nytkyi pitkin kelon harmaata ja lahoapintaa ihan ylös asti ja keikautti itsensä yhdelle oksalle. Sielläse ilveili ja naksutteli hampaitaan, tuijotellen alhaalla seisovaaseikkailijajoukkoa häpeilemättömän ilkkuen."Minä tiesin, että tulo näille maille oli virhe!" Laudon sihisi jatuijotti vapisten ja inhoten pirua puussa: "Minä sanoinkin siitä!Mutta uskottiinko minua? Ei, ei uskottu… ’älä maalaile pirujaseinille, ennen kuin sinulla on malli’, sanottiin. No nyt on malliperkele!""Turpa umpeen, Laudon!" Delen älähti ja kääntyi Paranin puo-leen: "Mitä hittoa me teemme?""Missä Narri on?" Paran tivasi ja käänteli katsettaan."Narvin!" tuttu ääni vinkaisi pimeästä. Paran siristeli silmiäänja näki Narrin kykkivän ison kiven takana kauempana: "Raahaa seperseesi tänne ja karkota tuo!" Paran käski ja vilkaisi pirua. Senepäinhimillinen katse sai kylmät väreet kiipeilemään selässä:"Nopeasti!""En minä osaa!" ilveilijä vinkaisi ja meni entistäkin paremminpiiloon: "Mutta minä voin soittaa taistelun laulua, jos päätättehakata sen palasiksi. Ja säveltää sitten urhoollisen sankarilau-lun, kun kuolette kaikki.""Ammutaan se vaan alas." Delen ärisi ja tarttui jouseensa.Teniar ehätti tarttumaan kiinni jousen varresta: "Ja tehdäänGirionista selvää samalla?""No jotain sille on tehtävä!""Ei sitä nyt ampumaan aleta, luoja varjele! Ja sitä paitsi, eise edes…""Piru!" Paran karjaisi ja astui kohti keloa. Piru kääntyi katso-maan ja maiskutteli suutaan. Paran mulkoili ylös ja heilautti kät-tä: "Miksi meitä riivaat?"Piru kallisteli päätään ja päästi narisevaa ääntä. Se loikkasitoiselle oksalle ja sai taas kaikki alhaalla kavahtamaan: "Minätuon viestiä." se sanoi lopulta ja keinui oksalla kuin apina: "Teilläon jotain. Jotain, minkä lupasitte viedä perille."Teniar henkäisi ja kumartui tonkimaan varustepakkauksia.Hänen vapisevat kätensä osuivat pian ruskeaan pellavakankaa-seen. Sen sisään oli kiedottu pieni, neliskulmainen esine. Nainenveti kankaan kulman syrjään ja paljasti koukeroisin riimuin koris-tellun, punertavan puurasian. Piru naksautteli hampaitaan japuhalsi ilmaa sieraimista: "Nokkela tyttö, nokkela tyttö. Tule ha-kemaan sedältä nekku.""Mitä sinä rasiasta haluat?" Paran tivasi ja astui hiljaa sivul-le, seisoen nyt rasian ja pirun välissä. Piru keikkui oksalla ja ko-hotteli käsiään: "Mitä haluan, mitä haluan! Tyhmä mies, syöveriin
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joudat pikeen kiehumaan!" se säksätti ja sylki sitten niin ettäkuolaa lensi nuotiolle asti. Mukana tuli verta."Minulla on viesti rasian antajalta. Muistakaa lupauksenne.Viekää rasia perille, sinetti paikallansa ja koskemattomana."Paran ei vastannut mitään. Hänen kurkussaan maistui rikki jaolosta tuli kylmä ja vastenmielinen. Hän ei mielellään muistanutsitä paikkaa tai sitä henkilöä, jolta oli rasian saanut. Eikä sitälupausta, jonka oli antanut pois päästäkseen. Kun teki sopimuk-sia pirujen kanssa, antoi aina palasen sieluaan syöverille ja oliaskelen lähempänä ikuista piinaa. Vaan pakko mikä pakko… hä-nen kohtalonsa ei ollut jäädä sinne ainiaaksi. Hänen kohtalonsaoli jotain ihan erilaista. Suurta ja mahtavaa. Kunniaa ja loistoa.Jos sen saavuttaminen vaati hänet taipumaan joskus pimeänpuolelle, niin hän taipui. Ajatus oli hyvä. Se oikeutti pienen pa-hankin.Oikeuttihan?"Kyllä minä sen sopimuksen muistan. Voit viedä viestiä takai-sin. Se pitää ja rasia löytää perille.""Hyvä." piru totesi ja kiepahti puun ympäri: "Minä tarkkailenteitä." se totesi vielä. Paran nielaisi kitkerän palasen kurkus-taan. Hän vilkuili sivusilmällä tovereita vierellään. Isaya puristikirveenkahvaa ja Laudon miekkaa, ja vanha Nadar oli hänkin val-miina taistelemaan."Päästä poika." mies vaati sitten ja naulitsi katseen takaisinpiruun. "Vahingoittumattomana, tai saat selitellä itse, mikseirasia koskaan päässyt perille."Piru nauroi hänen uhkaukselleen. Se läpsytteli käsiä vastenreisiään ja loikkasi sitten kaikki raajat levällään kohti alhaallaodottavia matkalaisia: "KOPPI KOPPI KOPPI!"Älähtäen jokainen seurueen jäsenistä ojensi kätensä ja syök-syi ottamaan kiinni. Isaya ja Laudon kompuroivat toisiinsa jaNadar, Delen ja Paran eivät ehtineet tielle puhdasta hitauttaan.Ketterä Teniar ehti kuitenkin ottamaan kiinni. Hän loikkasimaasta kuin eläin ja nappasi pojan ennen kuin tämä ehti tömäh-tää vasten maata ja särkeä jokaisen luun kehossansa. Jottahuono tuuri olisi kuitenkin täydellinen, hän liukastui yön kostut-tamaan maahan ja kaatui poika sylissään selälleen vääntäennilkkansa ilkeästi. Sadatellen ja kiroillen nainen kompuroi ylös jasysäsi pojan pois päältään. Delen meni tarkistamaan tämänkunnon.Kuumeinen puna oli palannut kasvoille ja poika kuului nukku-van. Pikainen luomen raotus paljasti ihan tavallisen väriset sil-mätkin. Piru oli jättänyt kehon ja palannut sinne, mistä oli tul-lutkin. Delenin peitellessä pikkupoikaa takaisin nukkumaan Paran
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kumartui rasian puoleen. Hän katseli sitä ristiriitaisissa ajatuk-sissa ja kiskaisi lopulta kankaan takaisin sen päälle."Meillä on kiire."Paran vilkaisi vierelleen. Teniar ja Isaya näyttivät kumartu-neen hänen kummallekin puolelleen. Kumpikin katseli rasiaa, jotanyt peitti kangas. Vaikkei rasiaa saattanutkaan nähdä, niin sehohkasi silti outoa, pahansuopaa energiaa. Sen saattoi tunteaihollansa ja haistaa nenässään."Aiotko sinä viedä rasian perille?" Teniar jatkoi. Paran sivelileukaansa ja pudisti lopulta hiljaa päätään: "En tiedä… pakkokai se on. Ties mitä me saamme peräämme, jos petämme senperkeleen luottamuksen.""Ehkä sinun veljeskuntasi osaa auttaa meitä rasian kanssa."Isaya yritti lohduttaa. Paran naurahti katkerasti: "Ja minäkökertoisin heille, että tein sopimuksen pirun kanssa pelastaakse-ni oman sieluni? He ajaisivat minut pois ja tuhoaisivat kaikki to-disteet olemassaolostani."Kiusallinen hiljaisuus laskeutui kolmikon keskuuteen. Se jat-kui, kunnes Isaya tarttui rasiaan ja tunki sen syvälle repun kät-köihin: "No mietitään sitä sitten. Nagat Vinosiin on viikon matka.Jos se rasia on odottanut syöverissä vuosikymmeniä, niin setakuulla voi odottaa vielä vähän aikaa."Paran nyökkäsi helpottuneena. Niinhän se varmasti oli. Aja-tus Nagat Vinosista ja kodista sai olon tuntumaan kevyemmäl-tä.

Aamun valjetessa joukkio purki leirinsä. Säästä oli tulossahyvä ja ruokakin näytti säästyneen enemmältä homehtumiselta.Kirotut maat jäisivät pian taakse ja maa muuttuisi taas elä-väksi. Ilveilijän iloisen soitannan kaikuessa he lähtivät taas jat-kamaan loputonta matkaansa. Aurinko paistoi kirkkaasti ja päi-västäkin olisi tulossa lämmin. Pikkupojan kuumekin oli yön aikanalaskenut ja tämä jaksoi pysyä porukan mukana paremmin. Kai-ken kaikkiaan maailma tuntui taas vaihteeksi näyttävän heilleparemman puolensa.
Mutta syvällä Paranin selkärepun pohjalla makasi pikkuruinen,punainen riimurasia ruskeaan kankaaseen käärittynä. Se mat-kusti mukana kuin punkki isäntänsä ihossa, hiljaa ja odottaen.Ja jossain toisessa maailmassa, vääristyneiden puiden mustil-la, palaneilla oksilla istui tyytyväinen piru. Se maiskutteli suu-taan ja vihelteli hännänpäällään, tuntien pitkästä aikaa olonsamelkeinpä hyväksi. Palaset alkoivat pikkuhiljaa napsahdella koh-dilleen.





Pelaamisentyökalut
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Kehdostamaantielle
Farrignian aatelissuvun pää syö aami-aisekseen viiriäisen munia, silavaa javiiniä – kunhan ensin maistaja on var-mistanut, ettei häntä yritetä myrkyt-tää. Samaan aikaan Vihreiden niitty-jen uudisraivaaja on poikiensa kanssatarkistamassa hedelmätarhojaan ja ar-vioimassa sadon kypsyyttä. Läntistenvuorten soturinuorukainen katseleesamaa aurinkoa ja tärisee edelleen en-simmäisen ryöstöretkensä jäljiltä.
Jaconia on ahdasmielisen luokkatietoi-nen yhteiskunta, jossa yhteisöön kuu-luminen on tärkeää. Ne pitkälti määrit-tävät sen, kuka henkilö on ja millaistahänen elämänsä on. Praedor on poik-keus. Hän on normaalin yhteiskunnanja vakiintuneiden yhteisöjen ulkopuo-linen hahmo – kulkuri, onnenonkija,seikkailija. Harva valitsee tietoisestiyhteiskunnasta syrjäytymistä, jotenpraedorit ovat taustaltaan varsin kirja-vaa väkeä. He voivat toivoa löytävän-sä ymmärtäjän ja turvaa vain kaltai-sistaan, joten praedorit päätyvät ta-vallisesti tiiviiksi ryhmiksi. Harvoin lop-putuloksena on tasapainoinen ja hiou-tunut iskuryhmä. Pikemminkin kyseon sattuman yhteen ajamista miehis-tä ja naisista, joilla ei ole muuta kuintoisensa.
Seikkailijat eivät kuitenkaan ole ainoi-ta maankiertäjiä, eivätkä kaikki prae-dorryhmät ole sekalaista joukkoa. Esi-merkiksi Curarim-kulttilaisia jahtaavatmustat kissat liikkuvat usein pieninäryhminä. Riittävän varakkaat ja epä-toivoiset puolestaan voivat lähteä pal-velijoineen Borvaria-retkelle.

ElämänpolkujärjestelmäTässä esiteltävä elämänpolkujärjestel-mä yhdistää etujen, haittojen ja taito-jen pisteiden laskeskelemisen valmiisiinarkkityyppeihin. Kyse on eräänlaisistahahmoluokista, jotka nopeuttavat hah-monluontia tarjoamalla vain muutamiavalintoja.Kun pelaaja on normaalin hahmon-luonnin osana heittänyt tai valinnuthahmonsa yhteiskuntaluokan, hän va-litsee tai arpoo hahmolleen lisäksi lap-suusvaiheen ja arkkityypin.Kuten nimistä voi päätellä, lapsuus-vaihe kertoo millaisissa oloissa hahmovietti lapsuutensa. Arkkityypit puoles-taan ovat esimerkkejä tietyn yhteis-kuntaluokan edustajista. Nämä eivätole täysin avoimia vaihtoehtoja, vaantietty lapsuus mahdollistaa vain tie-tynlaiset yhteiskuntaluokat. Arkkityy-pit ovat täysin sidottuja tiettyihin yh-teiskuntaluokkiin. Listassa on neljä eri-laista lapsuuspolkua ja 22 arkkityyp-piä, joista jälkimmäisiä on siis kaksikutakin yhteiskuntaluokkaa kohti.Pelaaja voi toki halutessaan valitahahmonsa elämänpolun vaiheet jossainmuussa kuin hahmon kannalta kronolo-gisessa järjestyksessä. Elämänpolku-järjestelmä on sen verran joustava, et-tä pelaaja voi aloittaa mistä vaiheestatahansa.Kannattaa huomata, että arkki-tyyppi ei ole vielä varsinainen hahmo.Se vastaa ainoastaan monien muidenroolipelien hahmoluokkaa. Pelaajan pi-tää siis kehitellä arkkityyppiään edel-leen yksilölliseksi pelaajahahmoksi. Kä-tevimmin tämä tapahtuu hahmontaustaa kirjoittaessa ja siten yksityis-kohtia lisäillessä. Myös hahmon pää-määriä kannattaa kehitellä osana hah-mon taustakuvausta.
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Taidot, edut, haitatTaitokuvausten perässä olevat luvutovat taitoarvoja. Jos hahmo saa sa-man taidon eri elämänpoluista, huomioi-daan aina vain suurin luku. Pisteidenkanssa joutuu säätämään vähiten, kunvalitsee ensin arkkityypin, lisää sittenyhteiskuntaluokan tuomat taidot ja lo-puksi tarkistaa vielä, josko lapsuusvai-heesta tulisi uusia taitoja.Taitoarvot on ryhmitelty kolmeen ka-tegoriaan: harrastelija (taitoarvo 7),ammattilainen (taitoarvo 10) ja hyvä(taitoarvo 13). Yksinkertaisuuden nimis-sä harrastelija-kategoria korvaa ominai-suuspohjaisen aloitusarvon (s. 33).Edut ja haitat toimivat aivan sa-moin kuin sääntökirjassakin. Vaikka nii-den tyyppi onkin valmiiksi annettu, tu-lee pelaajan vielä tarvittaessa määri-tellä niitä tarkemmin.
VarustuksestaVarusteiden osalta kannattaa huoma-ta, että koska hahmoilla ei ole kovin kor-keita taitoarvoja, he eivät saa juuri-kaan aloitusomaisuutta (s. 33). Tämänkanssa voi tehdä erilaisia ratkaisuja.Voi lähteä siitä, että hahmot ovat to-della köyhiä, vaikka osaavatkin yhtä jatoista – tämä korostaa maankiertäjänluonnetta. Toisaalta peliryhmä voi myössopia, että hahmoilla on erilaisia varus-teita, mitä heillä ammattiensa edusta-jina luonnollisesti kuvittelisi olevan. Taisitten varusteita voidaan ostaa lennos-ta pelaamisen aikana tai raha voi ollaresurssi, jolla voi ostaa taitoheittojenvaikeusastetta pienemmäksi.Kannattaa miettiä, millainen asematavaroilla on tarkoitus olla pelattavas-sa kampanjassa. Jos ne ovat tärkeitäja arvokkaita työkaluja, kannattaa nii-tä jakaa alussa kitsaasti.

Seikkailijan luominen
0. Hahmo suhteessa kampanjaanKeskustele muun ryhmän kanssa pelat-tavasta kampanjasta: asettaako sejonkinlaisia rajoitteita hahmonluonnille?
1. Ominaisuuksien heitto tai määritysHeitä ominaisuudet tai jaa ominaisuus-pisteet (s. 12).
2. SyntyperäValitse tai heitä hahmon syntyperä, yh-teiskuntaluokka, lapsuusvaihe ja arkki-tyyppi. Kaksi ensimmäistä löytyvätsääntökirjasta (s. 13–15), viimeiset kak-si tästä artikkelista.
3. Aliominaisuuksien määritysLaske hahmon aliominaisuudet (s. 32).
4. Hahmosta persoonaksiKirjoita hahmolle tausta, joka yhdistääelämänpolun vaiheet lyhyeksi henkilöhis-toriaksi (s. 16).
5. VarustusHanki hahmon varusteet (s. 39).
6. Hahmo suhteessa muihin hahmoihinKehitä hahmolle syy tehdä yhteistyötäkunkin muun pelaajahahmoryhmän jäse-nen kanssa.
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Lapsuusvaiheet
EränkävijäSamooja on viettänyt paljon aikaa met-sissä ja luonnossa pyyntionneaan koe-tellen. Kalaverkkojen laskemista, anso-jen virittämistä ja kärsivällistä saaliinvaanimista hän on harjoitellut siitä as-ti kun oppi kävelemään. Pyyntionnenvaihtelevuuden vuoksi lapsi on usein tot-tunut vaeltamaan ja turvautumaanmyös luonnonhenkiin.Hän on todennäköisesti joko eteläs-tä tai rajaseuduilta, missä metsä ja ka-lavedet tarjoavat joko elinkeinon tai täy-dennyksen niukoille viljasadoille. Idänrappiovaltakuntien alueella eränkäyntion usein jopa tärkeämpää kuin raskaas-ti verotettu maanviljelys. Jos hahmo onkotoisin pohjoisesta, hän on luultavastivarttunut tai ainakin liikkunut lainsuo-jattomien salametsästäjien keskuudes-sa – linnanherrat kun haluavat pitäämetsät omina riistamainaan.Jaconian yhteiskunta on maatalous-vetoinen, joten eränkävijät tuppaavatolemaan vieraita sivistykselle. Heihinsuhtaudutaan hieman halveksuen jaturkisten myyntihinnatkin heittelehti-vät kovin kausiluontoisesti. Sopeutu-misvaikeuksien vuoksi samoojat pääty-vätkin usein huonoille teille käyttäenerätaitojaan maantierosvoukseen, ellei-vät he sitten ole jo lähtökohtaisestibarbaarikansojen kasvatteja.
TaidotErätaidot 7, heittäminen 7, hyppy & kii-peily 7, kilvet 7, kädentaidot 7, metsäs-tys 7, uiminen 7, väistö 7
Yhteiskuntaluokkiin:Maalaiset, irtolaiset, rosvojoukot, vuo-ristolaiset, metsäläiset

KulkuriKulkuri on nähnyt lapsuutensa aikanaenemmän maailmaa kuin talonpoika nä-kee koko elämänsä aikana. Kulkurinvanhemmat voivat kiertää säännöllistäreittiä kauppaproomujen mukana, mut-ta yhtä hyvin he voivat vaeltaa miero-laisina sinne tänne elantoaan etsien.Kyse on usein kausiluonteisista töistätai erikoisosaamisesta, jolle ei riitä töi-tä jatkuvasti samalla alueella. Joskushe tosin voivat onnistua saamaan pai-kan kaupunkien kiivaan kilpailun keskelläja asettua sinne asumaan.Kulkurien lapset oppivat nopeastiluottamaan oman seurueensa matka-kumppaneihin, mutta vieraisiin tutus-tuminen voi olla vaikeampaa. Maaseu-dulla kiertolaisiin suhtaudutaan ainaepäilevästi ja hieman halveksivasti, eikäluottamusta oikein ole puolin tai toisin.Jos hahmo ei ole syntynyt tällaisenelämäntavan hallitsevaan barbaarikan-saan, hänellä on luultavasti eränkävijöi-den tavoin vaikeuksia löytää paikkaan-sa laillisesta yhteiskunnasta. Kaupun-kien vilinään heidän on helpompi tottua,mutta monet myös ajautuvat kurkun-leikkaajiksi tai salakuljettajiksi.Samalla tavoin monet rosvojen lap-set viettävät kulkurin elämää vanhem-pien ajoittain paetessa rikoksien ai-heuttamia ongelmia tai etsiessä so-pivia apajia. Näin he päätyvät jo lap-sina rikollisiksi.
TaidotKadut & kapakat 7, kaupanhieronta 7,kauppareitit 7, kilvet 7, purjehdus 7, ta-rut & legendat 7, veitset 7, väistö 7
Yhteiskuntaluokkiin:Kaupunkilaiset, irtolaiset, rosvojoukot,paimentolaiset, metsäläiset
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TyöläinenTyöläinen on henkilö, joka joutuu elättä-mään itsensä ruumiillisella työllä, ta-pahtuipa se sitten pelloilla tai kaupun-kien likaisilla kujilla. Jos hahmo on kotoi-sin pohjoisen Jaconian viljavainioidensuunnalta, on hän varttunut maaseu-dulla. Tällöin hän on elänyt suurperhees-sä ja oppinut toimimaan pienen yhtei-sön jäsenenä. Lännempänä on suuria,ahtaasti asutettuja kaupunkeja, joissatoimeentulo on usein käsityö- tai palve-luammattien varassa. Täällä lapset op-pivat jo pienestä pitäen kilpailemaantyöstä joskus jopa likaisia keinoja käyt-täen. Angarin ja Selfian lähettyvillä me-tallintuotanto on miltei teollista. Siellätyötä tehdään toisaalta köyhänä ni-mettömänä massana ja toisaalta mes-tariseppien arvostettuina oppipoikina.Työläisen asemasta voi kuitenkin pyr-kiä ylöspäin. Päättäväisimmät tai sit-keimmät voivat hakeutua temppeleidenpappiskouluihin tai kauppahuoneidenpalvelukseen haaveillen saavuttavansaarvostusta ja varallisuutta.Tiukka kuri on tullut työläisen lapsel-le tutuksi. Niin omat vanhemmat, työn-johtajat kuin muutkin auktoriteetit ko-mentavat heitä kovalla kädellä. Elantoon tavallisesti kapea ja vaatii raskastauurastamista. Yhteisön hyväksynnänsaavat erityisesti ne, jotka oppivat toi-mimaan tapojen mukaisesti.
TaidotAmmattitaito 7, kadut & kapakat 7,kaupanhieronta 7, kilvet 7, kädentai-dot 7, laulu & soitto 7, tappelu 7, väis-tö 7
Yhteiskuntaluokkiin:Papisto, porvaristo, kaupunkilaiset,maalaiset, irtolaiset

YläluokkainenYläluokkainen on se onnekas lapsi, jokaon sattunut syntymään varakkaaseensukuun. Hänen ei ole tarvinnut tehdäpäivääkään ruumiillista työtä, muttatoisaalta häntä on kohdeltu pikkuaikui-sena. Ylhäisön tapojen omaksumisenjälkeen lapset oppivat tekemään omanosansa sukunsa vakaan tulevaisuudenvarmistamiseksi. Usein tämä tarkoit-taa sitä, että vanhimmasta pojastatulee isänsä seuraaja, nuoremmistapojista erilaisia virkamiehiä ja tytöistänaimakauppatavaraa.Jaconian yläluokan tehtävät eivätole lainvoimaisesti periytyviä. Siksi su-vut yrittävät kaikin voimin varmistaatärkeän aseman pysymisen omalla jä-senellään. Niinpä esimerkiksi korkeim-pien pappisvirkojen haltijat joko pysy-vät piilossa tai vaihtuvat jopa muuta-man vuoden välein.Tästä taustasta nousevat hahmoteivät lapsuuskokemuksiensa perusteel-la juuri ymmärrä tavallisen maalaisenelämää. Toisaalta he ovat oppineetsuhtautumaan sukuunsa hyvin lähei-sesti: suvun menestys tarkoittaa yksi-lön menestystä. Suku vaatii etujensaajamista, mutta toisaalta se tarjoaaomilleen tukea ja turvaa ankarassamaailmassa. Verilinjat merkitsevät ylä-luokkaisille paljon, vaikka todellisuudes-sa heidän sukupuunsa eivät kovin puh-toisia olekaan.
TaidotEsiintyminen 7, heraldiikka 7, ihmistun-temus 7, kilvet 7, lukutaito 7, miekat 7,viettely 7, väistö 7
Yhteiskuntaluokkiin:Aatelisto, ritaristo, papisto, porvaristo
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AatelistoJaconian merkittävin aatelissuku onkiistatta Mada, josta polveutuvat Far-rignian (s. 171), Holrusin (s. 142), Su-nian, Tutusin ja Oftin hallitsijat. Suku-laisten välit eivät kuitenkaan ole kovinlämpimät: Holrus käy jatkuvasti kilpai-lua Farrignian kanssa. Oft taas on niinpieni ja kaukana, ettei sillä ole juuri mer-kitystä pohjoisen kannalta. Toinen mer-kittävä aatelissuku on Ander, joka hal-litsee Piperiaa (s. 144) ja nimittää Galt-hin kreivin. Galthilla on kuitenkin oteJustiasta (s. 179), joten sekin uskaltaatavoitella itsenäisyyttä. Idän "rosvoruh-tinaat" ovat asevoimiltaan huomatta-via, mutta ilman uhkailua muun Jaco-nian aateliset eivät tunnusta heidänasemaansa.Travan ja Selfia ovat myös kuningas-kuntia, mutta niissä on käytössä vaali-kuninkuus. Angarissa valta taas on siir-tynyt jo ajat sitten varuskuntaa johta-valle kenraalille.Aatelisto jakautuu pääkaupungeis-sa asuvaan ylempään aatelistoon jamaaseudulla heitä edustavaan "alem-paan" aateliin (s. 176). Ylemmän aate-lin huolet koskevat suvun aseman pa-rantamista ja vallan kasvattamista so-pimusten, naimakauppojen ja salamur-hien avulla. Käytännössä monet heistäovat suistumassa rappioon: nautinnonkultit kasvavat koko ajan (s. 193).Alempi aatelisto puolestaan kamp-pailee päästäkseen ylemmän aatelis-ton jäseneksi ja toisaalta noudattaak-seen ylempien käskyjä. He joutuvat kä-sittelemään suhteita maalaisiin ja vel-hojen toimiin sekä torjumaan rosvojouk-kojen liikkeitä. Ylempi aatelisto vaatiiverotuloja, joten "rahvaan aateli" järjes-tää usein rakennustöitä tai sotia vero-tuloja pimittääkseen.

Ominaisuusmuutokset:Karisma +2
Edut:Suhteita
Haitat:Ahne, rasisti (rahvas)
Taidot:Hallinto 10, heraldiikka 13, ihmistunte-mus 10, juonittelu 10, kilvet 10, lukutai-to 10, miekat 10, ratsastus 10, us-konto 10, veitset 10, väistö 10
Rahat:2100 hopearahaa
Lapsuus:Yläluokkainen
Arkkityyppeihin:Aristokraatti, nuori velho



27

Pelaamisen
työkalut

AristokraattiAristokraatti on se arkkityyppi, jostasulavat herrasmiesmiekkailijat ja kata-lat vakoojat syntyvät. Aristokraatti onusein siinä määrin myöhäinen tulokasperimysjärjestykseen (tai mahdollisestijopa äpärä), ettei hän voi toivoa pääse-vänsä koskaan suvun päämieheksi. Niin-pä monet heistä viettävät huoletontavapaata elämää siemaillen viiniä ja ajau-tuen kaksintaisteluihin pikkumaisistasyistä. Jotkut heistä kasvattavat oi-keudentunnon ja pyrkivät pitämään to-della huolta kansasta. Osa taas palve-lee sukuaan muilla keinoin.Vakoojille riittää töitä, kun Jaconianaatelis- ja pappissuvut, kauppahuoneetja killat käyvät rajua poliittista kamp-pailuaan vallasta. "Ylimääräiset" suvunjäsenet sopivat tähän rooliin hyvin, kos-ka heillä on toisaalta lain nojalla lupapäästä moniin paikkoihin ja toisaaltasuvun tulevaisuus ei riipu heidän eloon-jäännistään. Asiansa osaava vakoojaon merkittävä apu sukujen välisissä val-tataisteluissa.Aristokraatti on voinut päätyä tienpäälle esimerkiksi tarpeettomasta ta-posta tai väärän naisen riiaamisesta.Yhtä hyvin aristokraatti-praedor voisiolla jännitystä etsivä nuorukainen, maa-ilman vääryyksiä korjaava idealisti taikokonaan suvusta poispotkittu häpeäl-linen tuhlaajapoika. Voi myös olla, ettäpraedorin osa kutsui sen jälkeen, kunaristokraatti jäi kiinni vakoilusta – ken-ties jopa oman sukunsa vakoilemisesta.
Taidot:Esiintyminen 13, hiipiminen 10, ihmistun-temus 13, johtaminen 10, kadut & kapa-kat 10, miekat 13, runoniekka 10, uh-kapeli 7, viettely 13

Nuori velhoNuori velho on selkeästi alle 50-vuo-tias, jota suvun vanhimmat eivät olevielä saaneet tukevasti peukalonsa al-le. Hänen taikavoimansa ovat kuitenkinvielä niin alkutekijöissään, ettei hän il-man taikaesineitä pysty silmänkääntö-temppuja kummempiin loitsuihin (1n,s. 160).Suurin osa velhoista viettää nuo-ruutensa jossain muualla kuin Circolis-sa (s. 156), erityisesti Farrigniassa.Velhojen kasvatus ei suuresti poikkeaaatelisen kasvatuksesta, joskin maail-maan ohjataan suhtautumaan meka-nistisesti, ateistisesti ja erityisen vas-tuullisesti.Tien päälle hänet on voinut ajaa kyl-lästyminen vanhempien polvien pomot-teluun, pako uhkaavasta rakkaudetto-masta avioliitosta, kieltäytyminen vel-hojen pahamaineisten juonien toteut-tamisesta tai uhkarohkea yritys rikas-tua vähäisten velhovoimien siivittämä-nä. Luonnollisesti suku etsii omaansakiivaasti ja aktiivisesti.Yksi mahdollisuus on, että kyseessäon velhosuvun naispuolinen jäsen, jokaon kyllästynyt sovinistiseen sortoon jaopiskellut salaa velhontaitoja. Häntäsuku vainoaa armotta.
Edut:Velhon sukua
Haitat:Vainottu (velhot)
Taidot:Alkemia 10, esiintyminen 10, historia10, johtaminen 7, juonittelu 13, kauppa-reitit 10, kielitaito 7 (borvaria II), kirjat& tieteet 10, salatieteet 13, tarut & le-gendat 10, yrtit & myrkyt 10
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RitaristoRitarien asema riippuu suuresti ylem-män aatelin läheisyydestä. PohjoisessaJaconiassa, jonka suurkaupungeissa yl-häisempää aatelistoa on paljon, ritaritovat sotajoukkojen johtajia ja ratsuvä-keä. Lännessä ja etelässä, missä ylhäi-söaatelia on vähemmän, ritarit ovataatelin maaomistuksista huolehtivia va-salleja (s. 176). Siellä heillä on enem-män valtaa, eivätkä he eroa tavallisenmaalaisen silmissä aatelisesta.Suurinta valtaa ritarit käyttävät so-taisilla alueilla. Justian ja Sunian talon-poikia suojelevat ritarit saavat puolus-tuksen nimissä käskyttää talonpoikiamiten mielivät. Paikoin vallan väärinkäyt-tö on yhtä kauheaa kuin idässä.Artanten kirkolla ja Circolilla onomat ritarikuntansa. Näissä ritarius eiole perinnöllistä, vaan niihin tullaan vali-tuksi. Artanten kirkon ritarit muodos-tavat pääosan inkvisitiosta (s. 190),mutta heitä käytetään ajoittain myöskirkon valtapolitiikan ajamiseen. Circolinritarikunta eli mustat kissat taas toi-mivat demoniritarien alaisuudessa hä-vittäen Curarim-kultisteja sekä taikuu-teen sekaantuneita kuolevaisia. Joskusvelhot yrittävät saada heitä hoita-maan myös omia asioitaan Circolin muu-rien ulkopuolella.Mitään varsinaista ritarisääntöä eiole olemassa. Pohjoisen ritarit ovat so-tilaita, eteläiset taas kartanonherroja.Artanten kirkkokaan ei ole luonut mi-tään erityistä ohjesääntöä ja mustiltakissoilta edellytetään lähinnä ehdoton-ta kuuliaisuutta demoniritareille. Tari-nat demoniritareista ovat kuitenkin luo-neet kansan keskuuteen eräänlaisenritari-ihanteen, johon kuuluvat oikeuden-mukaisuus, köyhien auttaminen ja nai-mattomuus.

Ominaisuusmuutokset:Voima +1, karisma +1
Edut:Hyvämaineinen
Haitat:Arpi
TaidotHaavojen hoito 7, hallinto 10, heraldiik-ka 10, johtaminen 10, keihäät 10, kilvet10, lukutaito 10, lyömäaseet 7, miekat10, rakentaminen 10, ratsastus 10, so-tataito 10, veitset 7, väistö 10
Rahat:1100 hopearahaa
Lapsuus:Yläluokkainen
Arkkityyppeihin:Musta kissa, vaeltava ritari
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Musta kissaMusta kissa on demoniritarien avuksilähetetty koulutettu taistelija. He ovattavallisesti velhosukujen nuorimpia ve-soja, joita ei tarvitse kouluttaa velhoik-si (s. 164). On myös mahdollista, ettävelhot kutsuvat jonkun liittymään ritari-kuntaansa sukulinjojensa ulkopuolelta.Tällöin häneltä vaaditaan ankara uskolli-suudenvala.Mustien kissojen tukikohta ja koulu-tuspaikka on Circolissa, mutta heitä liik-kuu myös ympäri Jaconiaa demonirita-rien tavoin. He keräävät tietoja Cir-colille, mutta ilman demoniritarin käs-kyä tai velhojen antamaa määräystäheillä ei ole lupaa puuttua näkemiinsätilanteisiin.Koska demoniritarit jahtaavat tai-kuuden väärinkäyttäjiä, mustat kissatovat Jaconian pätevimpiä tappajia. Ark-kityypin pohjalta luotu hahmo ei tähänyllä, joten kyse voisi olla vielä koulutuk-sessa olevasta mustasta kissasta.Kenties hän kiertää maata lisäharjoi-tusta saadakseen tai tiedustelutarkoi-tuksessa. Yhtä hyvin hän on voinut jät-tää koulutuksensa kesken jonkin rikko-muksen vuoksi tai koska ei haluakaanseurata demoniritarien aatteita.
Edut:Nopea (1), rohkea
Haitat:Vasalli (demoniritarit, velhot)
Taidot:Erätaidot 7, heittäminen 7, hiivintä 10,hyppy & kiipeily 10, kadut & kapakat 7,kauppareitit 7, kilvet 13, kovistelu 10,lyömäaseet 10, miekat 13, sotatai-to 13, uiminen 7, veitset 10, yrtit & myr-kyt 7

Vaeltava ritariVaeltava ritari ei ole kuka tahansamaaton ritari (s. 17). Ratkaiseva ero onsiinä, että vaeltava ritari ei edes etsiuutta isäntää. Hän on voinut trauma-tisoitua läheisten ihmisten menettä-misestä tai kyllästyä herrojensa vaati-maan jatkuvaan sodankäyntiin. Mah-dollista on sekin, että hän on tehnytjotain sukunsa silmissä häpeällistä jajoutunut karkotetuksi. On myös uskon-nollisen ilmestyksen saaneita vaeltaviaritareita.Jotkut vaeltavat ritarit elättävätitsensä miekallaan, osallistuen erito-ten pohjoisessa järjestettäviin turna-jaisiin. Osa voi pyrkiä hyvittämään pa-hat tekonsa kansaa palvelemalla. Us-konnollisesti motivoituneet puolestaanetsivät usein jotain pyhäinjäännöstätai muuta uskon aarretta. Muutamatovat liikkeellä etsien keinoa kostaa niil-le, jotka veivät heiltä kaiken.Lähtökohdistaan riippuen vaeltavaritari voi seurata jotain sankarikulttia(s. 193), puolustaa heikkoja rahvaan ri-tari-ihanteen mukaisesti tai vain ajau-tua yhdestä epäonnisesta rakkaus-suhteesta toiseen. Sisäistä rauhaa heeivät kuitenkaan löydä.
Edut:Ikä & kokemus (1), kookas, ystävä
Haitat:Juoppo, kunniallinen, silmäpuoli
Taidot:Erätaidot 10, haavojen hoito 10, hyppy& kiipeily 10, kadut & kapakat 10, kaup-pareitit 13, kädentaidot 10, miekat 13,ratsastus 13, sotataito 13, tappelu 10,viettely 10
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PapistoJaconiassa on kolme suurta valtaus-kontoa, joista vain Artanten kirkko onjärjestäytynyt hierarkkiseksi instituu-tioksi (s. 190). Tämä ei kuitenkaan tar-koita, etteikö hengellisiä asiantuntijoi-ta olisi joka puolella. Jo Artanten kir-kon sisällä on varsinaisten pappienlisäksi inkvisitiolaitos, saarnaavia pro-feettoja (s. 190), Tiramanin herätysliike(s. 191) ja senniittimunkkeja luostarei-neen (s. 144). Lisäksi on kuolleen juma-lan palvelijoita (s. 191) sekä etenkinrajaseuduilla arvostettuja kaksoisäidintietäjiä (s. 192) ja animistisia shamaa-neja (s. 193).Papit ovat varsinkin maaseudullapaitsi perinteiden kannattajia, myös pa-rantajia ja neuvonantajia. Heillä on pal-jon sananvaltaa maalaisten ja joidenkinkartanonherrojenkin keskuudessa. Heovat kiinteä osa maalaisyhteiskuntaa,vaikka he usein asuvatkin yksinään, hie-man sivussa kylistä.Artanten kirkon valta ulottuu pitkäl-le aatelissukujen kiemuroihin asti. Kos-ka papinvirka ei ole automaattisesti pe-rinnöllinen (vaikka usein papin pojastatuleekin hänen seuraajansa) eikä kirkkovoi omistaa muuta kuin temppelinsä jakulttivälineistön, ei kirkko ole saanutkeskitettyä valtaa itselleen. Se on kui-tenkin onnistunut saamaan paljon ai-kaan aatelissukujen kautta. Ander-su-ku on pitkäaikainen kirkon tukija, sa-moin monet Mada-suvun jäsenistä.Papistolla on suuri merkitys barbaa-reille. Paimentolaisvelhot ovat heimojenuskonnollisia johtajia ja vuoristolaistentietäjät hoitavat heimojen suhteita vuo-riston henkien – kuupirujen, lumiapinoi-den ja muiden velhokuninkaiden hirviöi-den – suuntaan uhrimenojen ja entei-den tulkitsemisen avulla.

Ominaisuusmuutokset:Valppaus +1, karisma +1
Haitat:Irstas
Taidot:Haavojen hoito 10, hallinto 10, histo-ria 10, kilvet 10, tarut & legendat 7, us-konto 10, veitset 7, väistö 10Jos työläinen, lisäksi: Esiintymi-nen 10, heraldiikka 10, ihmistunte-mus 7, kauppareitit 10, lukutaito 10Jos yläluokkainen, lisäksi: Esiintymi-nen 10, heraldiikka 10, ihmistunte-mus 10, johtaminen 7, lukutaito 13,ratsastaminen 7
Rahat:600 hopearahaa
Lapsuus:Työläinen, yläluokkainen
Arkkityyppeihin:Kuolleen jumalan palvelija, luopio
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Kuolleen jumalan palvelijaKuolleen jumalan kultti kohtasi kuole-mansa yli 150 vuotta sitten (s. 170).Siitä jäi jäljelle vain epämääräinen elä-mänfilosofia, jota akateemikot yhä seu-raavat (s. 191). Vainoista huolimattasiellä täällä Jaconiassa on vielä jääntei-tä oikeasta Kuolleiden jumalan kultista,vaikka ne ovatkin usein pieniä, jopa yh-den paimenen muodostamia liikkeitä.Kuolleen jumalan palvelijat on pienireformiliike, joka pyrkii palauttamaankultin vanhan loiston. Lahko on löyhästijärjestäytynyt, mutta palvelijat osoit-tavat toisilleen aina täyttä solidaari-suutta. He pitäytyvät vanhaan ennus-tukseen Pojasta, joka toisi rauhan ajan,ja näkevät tehtäväkseen toimia hänenairuenaan.Kuolleen jumalan palvelijat lähtevätusein tien päälle levittääkseen kohtuulli-suuden, elämän puolesta uhrautumisenja fatalismin sanomaa. Monet heistäetsivät myös kultin vanhoja temppelei-tä löytääkseen unohdetut tiedot kultinriiteistä ja opeista. Senniittimunkkienkirjastot ovat heille kullanarvoisia. Jot-kut heistä jopa tutkivat Borvariaa japohtivat mahdollisuuksia elää siellä uto-piaa todeksi.
Edut:Tarkka muisti
Haitat:Tuntomerkki (sirppiristi), uskovainen
Taidot:Erätaidot 10, esiintyminen 13, histo-ria 13, kadut & kapakat 10, kielitaito 7(borvaria I), kirottu maa 7, lyömä-aseet 7, purjehdus 10, salatieteet 7, ta-rut & legendat 13, uskonto 13, veit-set 10

LuopioLuopio eli uskonsa menettänyt tai kor-ruptoitunut pappi ei ole järin epätaval-linen näky Artanten kirkossa (s. 190).Kirkossa monet ylimmät virat ovat aa-telisten hallussa, joten politisoitumi-nen on väistämätöntä.Toisaalta kyseessä voi olla myös eri-laisista kulteista eronnut tai erotettupappi. Harmaa isä tai äiti (eliniäksi lu-pautunut Harmaa veli tai sisar, s. 191)on voinut huomata lupauksensa tois-ten auttamisesta olevan liian iso vaa-timus. Kaksoisäidin tietäjä taas aje-taan maanpakoon, jos hän on tulkinnutjumalan tahdon väärin ja suorittanuttarpeettoman ihmisuhrin.Kannattaa muistaa, että jos pappiitse onkin hylännyt paikkansa, voivatuskovaiset edelleen luottaa häneen.Luopio voi olla tien päällä siksi, ettäpystyisi käyttämään temppeleitä hy-väkseen jäämättä kiinni. Voi myös olla,että hän on jäänyt inkvisition kynsiintai tehnyt rikoksen ja oikeutetusti ero-tettu virastaan. Siitäkin voi lähteä liik-keelle, että hahmo on pettynyt kirkonkorruptoituneisuuteen ja eronnut itsevirastaan ja kenties jatkanut omalaa-tuisena saarnaajana. Tai kenties hänenkultilliset velvollisuutensa vaativat hä-nen lähtevän ainakin joksikin aikaamaantielle.
Edut:Ikä & kokemus (1)
Taidot:Alkemia 7, hiivintä 10, juonittelu 10, kie-litaito 7, kirjat & tieteet 10, koviste-lu 10, rakentaminen 10, runoniekka 10,tarut & legendat 10, uhkapeli 10, us-konto 13, veitset 10, yrtit & myrkyt 10
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PorvaristoPorvareiden kauppahuoneita löytyy jokapuolelta Jaconiaa ja ne hallitsevat kaik-kea kyläkauppaa merkittävämpää liike-toimintaa. Erityisen voimakkaita neovat etelässä, jossa aatelin valta onheikompaa (s. 147–148). Selfiassa jaAngarissa metallityöläisten kiltoja joh-tavat porvarisuvut ovat myös hyvin vai-kutusvaltaisia (s. 178, 180–181). Poh-joisen ja idän kaupungeissa porvarit jou-tuvat usein taipumaan aatelisten etu-oikeuksien edessä. Poikkeuksena tähänon Farrignia, jossa raha on usein arvok-kaampaa kuin suvun asema (s. 141).Porvarit asettuvat henkireiäksi sisä-siittoisen aatelin ja köyhän kansan vä-liin. Heillä on toisaalta yhteyksiä mo-lempiin suuntiin, mutta toisaalta hemyös kärsivät muiden säätyjen ennak-koluuloista (s. 18). Varsinkaan läntises-sä Jaconiassa ei ole suinkaan tava-tonta, että aatelinen joutuu myöntä-mään vähäisen aatelisarvon porvarillesaadakseen vastineeksi edulliset naima-kaupat, jolla pelastaa sukunsa varari-kosta. Vastaavasti lähinnä laittomuuk-silla rikastuneen maalaisen on mahdol-lista nousta osaksi porvaristoa.Porvarien asema perustuu kauppa-huoneiden varallisuuteen. Niinpä porva-rit ovat alati juonittelemassa kauppa-sopimuksia, etsimässä hyviä sijoitus-kohteita ja vaanimassa velkaantuneitaaatelisia tai papiston jäseniä – porvaril-le kun velat maksetaan yleensä poliitti-sina palveluksina, jotka tukevat kauppa-huonetta.Toisin kuin aateliston keskuudessa,porvarit eivät turvaudu myrkkyihin taisotiin keskinäisissä välienselvittelyis-sään. Kauppahuoneiden välinen kilpailuon armotonta, mutta siinä on kuitenkintietyt säännöt.

Ominaisuusmuutokset:Valppaus +1, sisukkuus +1
Edut:Saalis (1)
Taidot:Hallinto 10, johtaminen 7, juonittelu 7,kauppareitit 10, kielitaito 7, kilvet 10,veitset 7, väistö 10Jos työläinen, lisäksi: Ammattitai-to 10, esiintyminen 10, ihmistunte-mus 10, kaupanhieronta 13, lukutai-to 10Jos yläluokkainen, lisäksi: Esiintymi-nen 10, heraldiikka 10, ihmistunte-mus 10, kadut & kapakat 7, kaupanhie-ronta 13, kädentaidot 7, lukutaito 10
Rahat:600 hopearahaa
Lapsuus:Työläinen, yläluokkainen
Arkkityyppeihin:Alkemisti, praedor
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AlkemistiAlkemisti tarvitsee lupakirjan voidak-seen liittyä viranomaisten tiukasti kont-rolloimaan ammattikuntaan (s. 99).Kansa pelkää alkemisteja (s. 98–99) pi-täen heitä noitina ja salaliittolaisina,siinä missä aateliset akateemikot suh-tautuvat heihin epäluuloisesti ja vähät-televästi (s. 103). Kaikesta huolimattaalkemistien asiakaskunta on laaja, kos-ka liemien tehoa kukaan ei voi kiistää.Alkemistiksi ryhtyminen vaatii pitkänkoulutuksen ja koko laboratorion täydel-tä monimutkaisia työkaluja, joten vainporvareilla on siihen varaa.Alkemistit ovat myös yleisesti Jaco-nian parhaiten koulutettuja miehiä janaisia, joten heillä on paikkansa myösneuvonantajina, yksityisopettajina taijopa lääkäreinä. Myös monissa hallinnol-lisissa virkamiestehtävissä konsultoi-daan alkemisteja.Tien päälle alkemisti on voinut läh-teä päästäkseen eroon jatkuvasta val-vonnasta tai hankkiakseen lisää velho-jen reseptejä (s. 100). Yhtä hyvin hänon voinut jäädä kiinni laittomien ainei-den kaupasta tai kenties hän oli vallan-kaappauksessa kukistetun linnanher-ran neuvonantaja.
Edut:Alkemisti
Haitat:Lainsuojaton, likinäköinen, pahamainei-nen
Taidot:Alkemia 13, historia 7, juonittelu 10, ka-dut & kapakat 10, kielitaito 10, kirjat &tieteet 13, lukutaito 13, ratsastus 7,tarut & legendat 7, veitset 10, yrtit &myrkyt 10

PraedorKuten aiemmin jo määrittelin, praedortarkoittaa ensisijaisesti yhteiskunnanulkopuolista mierolaista. On kuitenkinolemassa myös ns. ammatillisia prae-doreita, jotka jatkavat perinteiden mu-kaisesti raunioiden ryöstelyä (s. 135).Tällaisen toiminnan kruununa pidetääntietysti Borvariaa, josta löytyvät kaik-kein suurimmat aarteet.Vuosisatojen kuluessa Borvariaanon alettua suhtautua yhä suunnitel-mallisemmin. Kokemuksia on riittäväs-ti, että matkoihin voi jo valmistautua,vaikka se vaatiikin paljon rahaa koulut-tautumisen ja varustautumisen vuoksi.Vaikka tällainen sijoitus on riskialtis, sekiehtoo tiettyjä kauppahuoneita. Myösyliopistotahot ovat kiinnostuneita Bor-varian tutkimisesta (s. 141). Niinpä osaetenkin vanhemmista praedoreista al-kaa olla lähempänä tutkimusmatkaili-jaa kuin haudanryöstäjää.Kirottu maa tuntuu kuitenkin jättä-vän jälkensä, joten praedoriksi ryhtyvätietää menettävänsä toiveensa esi-merkiksi avioliitosta. Jopa sukulaisetvieroksuvat praedoreita. Toisaalta hei-tä myös kunnioitetaan heidän uhkaroh-keutensa tähden.
Edut:Tarkka kuulo
Haitat:Painajaisia, riippuvuus
Taidot:Erätaidot 10, haavojen hoito 10, heit-täminen 7, hiivintä 10, hyppy & kiipei-ly 10, jouset 10, kadut & kapakat 10,kirottu maa 10, kädentaidot 10, lyömä-aseet 10, rakentaminen 7, ratsastami-nen 10, tarut & legendat 7
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KaupunkilaisetParhaat oltavat kaupunkilaisilla on Poh-jois-Jaconian pikkukaupungeissa. Siellähe pääsevät osallistumaan hallintoonneuvoston kautta (s. 176) ja hyöty-mään laajasta ympäröivästä maaseu-dusta (s. 143). Sen sijaan suurkaupun-geissa porvaristo syö heidän aseman-sa ja idässä he kärsivät tyrannian sor-ron alla (s. 184–185).Justiassa ja Piperiassa kaupunkilai-set ovat järjestäneet erilaisia naapu-rustovahteja ja jopa pieniä kaarteja va-roittamaan heitä ajoissa lähestyvistärosvo- tai paimentolaisjoukoista. Sa-mat vahdit pitävät myös huolen siitä,että kaupungeissa vierailevat uudisrai-vaajat ja muut maankiertäjät ymmärtä-vät olla rähisemättä.Farrigniassa ja Galthissa taas mois-ta kaupunkilaisten keskinäistä solidaa-risuutta ei tunneta lainkaan. Siellä jo-kainen kilpailee kynsin hampain pääs-täkseen eteenpäin. Toisin kuin porvareil-la ja aatelisilla, kaupunkilaisilla ei yleen-sä ole sukua turvanaan, joten heidänon itse raivattava paikkansa auringos-sa. Käytännössä tämä tarkoittaakinvälinpitämättömyyttä ja jopa raakaavahingoniloa toisten ongelmista.Kaupunkilaiset elävät kaikkein suu-rimman hyörinän keskellä. Jokainen mul-listus vaikuttaa heihin ja monet heistäelävät siinä määrin niukalla toimeentu-lolla, että jokainen muutos on yleensämuutos huonompaan suuntaan. Mah-dollisuudet elintason parantamiseenovat tilaisuuteen tarttuville hyvät, mut-ta toisaalta kaupunkien ympärillä leviä-vät slummit muistuttavat siitä, ettävain harva onnistuu. Silti niin talonpo-jat kuin mierolaisetkin jaksavat uskoahaaveisiin ja virtaavat kaupunkeihin me-nestymistä tavoitellen.

Edut:Sitkeä (1)
Haitat:Rasisti (maalaiset)
Taidot:Esiintyminen 10, ihmistuntemus 10, ka-dut & kapakat 10, kaupanhieronta 10,keihäät 7, kilvet 10, lukutaito 7, raken-taminen 7, ratsastus 7, väistö 10Jos työläinen, lisäksi: Ammattitai-to 10, kauppareitit 10, kädentaidot 10,tappelu 10, tarut & legendat 7, veit-set 10Jos kulkuri, lisäksi: Kauppareitit 10,kädentaidot 10, tappelu 10, veitset 10,uhkapelit 10
Rahat:200 hopearahaa
Lapsuus:Kulkuri, työläinen
Arkkityyppeihin:Kauppamatkustaja, palkkasoturi
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KauppamatkustajaKauppamatkustajille eli tutkimusmat-kailijoille on tällä hetkellä hyvät apajat,kun ylikansoitus pakottaa uudisasutuk-seen ja sen myötä kohtaamisiin barbaa-rikansojen kanssa. Rajaseuduilla kaup-pahuoneiden mahti ei ole vielä vakiintu-nut, joten taitava yksittäinen kauppiasvoi solmia merkittäviä sopimuksia niinsodan kuin rauhankin aikana. Etelässäja idässä taas ei ole omapäisiä sota-herroja kummempaa keskushallintoa (s.171), joten voitokkaat kauppasopimuk-set vain odottavat tekijäänsä.Kauppamatkaajat toimivat yleensäjonkin kauppahuoneen laskuun, muttaihaillen kerrotaan myös niistä, jotkaovat onnistuneet vaurastumaan ja luo-maan oman kauppahuoneensa. Jotkuttaas voivat katsella toiveikkaasti joki-reittien suuntaan. Jokilaivurien apajilletosin ei ole helppo päästä, koska aateli-set verottavat ulkopuolisia laivureitaankarasti. Osa kauppamatkaajista onyliopistosidostensa vuoksi kiinnostunutJaconian maantieteestä ja kulttuuripii-reistä. Toiset taas yksinkertaisesti pi-tävät vaihtuvista maisemista ja liikku-vasta elämäntyylistä.Tutkimusmatkailijan elämä on luonte-vasti juuretonta. Paitsi työmatkoilla, hevoivat olla liikkeellä myös muiden oppai-na. Harvassa eivät ole nekään kauppa-matkustajat, jotka yrittivät vetää välis-tä ja saivat siitä hyvästä potkut kaup-pahuoneelta.
Taidot:Alkemia 7, erätaidot 10, haavojen hoi-to 10, heraldiikka 10, hyppy & kiipeily 10,johtaminen 7, kaupanhieronta 13, kaup-pareitit 13, keihäät 10, kielitaito 7, luku-taito 10, purjehdus 10, tarut & legen-dat 10

PalkkasoturiPalkkasotureilla riittää Jaconiassatyösarkaa: aateliset kahinoivat keske-nään (s. 176), paimentolaiset ja vuoris-tolaiset sotivat uudisraivaajien kanssa(s. 145) ja rosvojoukot liikkuvat itäisilläPiperian takamailla (s. 189).On olemassa muutamia palkkasotu-rikomppanioita, jotka kulkevat ympä-riinsä etsimässä sotaa (tai joskus jo-pa aiheuttamassa sellaisen), muttakomppaniat ovat yleensä lyhytikäisiä.Tyypillisempää on, että palkkasoturitvärväytyvät tehtäviinsä pieninä ryhmi-nä. Rauhallisempina aikoina yksittäinenpalkkasoturi voi myös hoitaa karavaa-nivartijan tai jopa palkkionmetsästäjäntöitä. Kaupunkien kaarteihin tai henki-vartijoiksi heitä pidetään liian epäluo-tettavina.Varsinkaan vanhemmat palkkasotu-rit harvoin lähtevät suoranaisiin aarre-jahteihin. Mitä enemmän ikää kertyy,sitä painokkaammin palkkasoturi vaatiipalkkiotaan etukäteen. Hänellä ei liioinole mitään halua riskeerata henkeään,joten hän valikoi taistelunsa tarkoin.Kokematon palkkasoturi taas odottaavain pääsevänsä ryöstämään ja rais-kaamaan vihollisen maita jo taistelunaikana.
Edut:Suosikki
Haitat:Arpi, taikauskoinen
Taidot:Erätaidot 10, haavojen hoito 10, heit-täminen 7, hiipiminen 10, hyppy & kiipei-ly 10, jouset 10, keihäät 10, kilvet 13,kovistelu 10, lyömäaseet 10, ratsas-tus 10, sotataito 7
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MaalaisetMaaseutujen väestö muodostaa Jaco-nian asujaimistosta valtaosan. He ovatkäytännössä kartanonherrojen maaor-jia, eivätkä voi tehdä juuri mitään oi-keuksiensa puolustamiseksi (s. 176). Va-litukset kuninkaalle pääsevät harvoinedes perille. Vaikka pohjoisen viljavat pel-lot ovat tuottoisia (s. 143), myös vero-tus on kovaa. Eikä veroja kanneta vainmaan tuottona vaan myös rakennustöi-nä ja sotaväen palveluksena (s. 176).Idässä aatelisten sotilaat jopa ryöstä-vät talonpoikia avoimesti (s. 185).Maalaisten asema ei kuitenkaan olekaikkialla aivan kestämätön. Selfiassaviininviljelijöitä pidetään arvossa ja hesaavat työstään kohtuullista palkkaa.Etelän karumpi maaperä vaatii enem-män työtä, mutta Oftin pikkuruhtinas-kuntien ja Todin aateliset tietäväthyvin, etteivät he voi kohdella talonpoi-kia miten tahansa. Kapina kun loisi ti-laisuuden metsäläisten mellastukselle.Myös Circolin velhot kohtelevat talonpoi-kia yllättävän hyvin.Huolimatta kovista oloistaan – taikenties juuri niiden takia – maalaiset pi-tävät huolta toisistaan. Koska maa-omistusta ei ole, suvun sijasta perusyh-teisö on kyläkunta. Usein katovuosiensattuessa tai verotuksen kovetessa ky-lä kantaa yhdessä kasvaneet rasituk-set ja pyrkii pitämään huolta heikom-mista jäsenistään. Satunnainen muuka-lainenkin saa osakseen vieraanvaraistakohtelua.Yhteisöllisyyden kääntöpuolena onkuitenkin jyrkkä suvaitsemattomuus eri-laisuutta kohtaan. Poikkeavuus ulko-näössä tai asenteissa tai tapakulttuu-rin rikkominen johtaa usein raakaan syr-jimiseen. Karkottaminenkaan ei ole en-nenkuulumatonta.

Ominaisuusmuutokset:Terveys +1
Edut:Kotiseutu
Haitat:Lähimmäiset
Taidot:Haavojen hoito 10, ihmistuntemus 10,keihäät 7, kilvet 10, kädentaidot 10,lyömäaseet 10, rakentaminen 7, rat-sastaminen 7, tarut & legendat 10, us-konto 7, väistö 10Jos eränkävijä, lisäksi: Ammattitai-to 7, erätaidot 10, metsästys 10, tap-pelu 10, uiminen 10Jos työläinen, lisäksi: Ammattitai-to 10, erätaidot 10, kaupanhieronta 10,metsästys 7, tappelu 10
Rahat:150 hopearahaa
Lapsuus:Eränkävijä, työläinen
Arkkityyppeihin:Kapinallinen, uudisraivaaja
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KapinallinenKapinallisia ja karkureita syntyy jatku-vasti aatelisten vallan väärinkäytönvuoksi (s. 176). Karkurit ovat nostoväki-joukoista karanneita, eksyneitä tai yksi-kön tuhosta selvinneitä talonpoikia. Vie-railta mailta he eivät ehkä edes osaakotiin tai he voivat pelätä joutuvansarangaistuiksi kotikylässään. Kapinalli-set taas toimivat usein henkilökohtai-sesti koettujen vääryyksien motivoimi-na ja ovat siksi harvoin organisoitu-neita. He kulkevat ympäri maata ai-heuttaen aatelisten vasalleille kiusaaja yrittäen ajaa kansannousua.Erityisesti etelässä he ovat varteen-otettava uhka, koska he voivat onnis-tua saamaan metsäläisistä liittolaisiahankkeilleen. Idässä taas he usein ajau-tuvat rosvojoukkojen riveihin.Kansan suhtautuminen heihin on kak-sijakoista: toisaalta heitä pidetään köy-hän kansan esitaistelijoina, toisaaltaheidän nähdään vetävän aatelin vihatkuuliaisten alamaisten niskaan. Mones-ti onkin käynyt niin, että ensin kapinal-lista on tervehditty ilolla, mutta aate-lin rankaisutoimenpiteiden jälkeen kylä-läiset ovat itse vanginneet kapinallisenja luovuttaneet hänet linnanherralle.
Edut:Hyvämaineinen, suosikki
Haitat:Vihollinen
Taidot:Erätaidot 13, esiintyminen 10, hiivin-tä 10, johtaminen 7, juonittelu 10, ka-dut & kapakat 10, kauppareitit 10, kei-häät 10, kädentaidot 13, rakentami-nen 10, sorminäppäryys 10, sotataito 7

UudisraivaajaUudisraivaajat ovat Jaconiassa kasva-va joukko. Liikakansoitus ajaa jatkuvas-ti väkeä muuttamaan kauemmas län-nen ja idän niittymaille, mutta se joh-taa vain kahnauksiin paimentolaistenja vuoristolaisten kanssa (s. 171).Toisin kuin maalaiset yleensä uudis-raivaajat ovat avarakatseista joukkoa.He tietävät, että henkilökohtaisilla tai-pumuksilla on vähemmän merkitystäkuin sillä, miten naapuri hoitaa karjanpaimentamisen tai paimentolaisistavaroittamisen. Toisaalta uudisraivaajatovat myös tunnettuja omaisuutensamustasukkaisesta vartioimisesta eikäheiltä juuri vieraanvaraisuutta muuka-laislle heru.Uudisraivaajan elo ei kuitenkaan olehelppoa. Hän on kouliintunut ankarassakamppailuissa luonnonoloja, petoeläi-miä, barbaareita, rosvojoukkoja ja yh-teisön sisäisiä hajottavia voimia vas-taan (s. 145, 189). Omillaan on pakkooppia tulemaan toimeen. Taattu vero-vapauskin on käytännössä tyhjää pu-hetta, sillä uudisraivaajien on huoleh-dittava linnakkeiden ja muurien kunnos-sapidosta.Niinpä moni uudisraivaaja onkin pet-tyneenä lähtenyt etsimään helpompaaelantoa kulkurina. Praedoreiksi ovatpäätyneet myös ne, joilta toistuvattakaiskut ovat vieneet kaiken. Niitäkinon, jotka ovat sortuneet erilaisiin rikok-siin salakaupasta väkivallantekoihin jahäädetty sitten mailtaan.
Taidot:Esiintyminen 10, jouset 10, kaupparei-tit 10, keihäät 10, kielitaito 7, koviste-lu 10, kädentaidot 13, laulu & soitto 10,lukutaito 7, rakentaminen 13, ratsas-tus 10, sotataito 7
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IrtolaisetMierolaiset ovat Jaconian nopeimminkasvava yhteiskuntaluokka. Monet pu-toavat yhteiskunnan kovan kilpailun tah-dista tai kieltäytyvät kartanonherrankovasta kohtelusta (s. 176). Niin he kas-vattavat kaupunkien slummeja, rosvo-joukkoja (s. 176) ja maaseudulla vael-tavaa työvoimaa.Vaikeimmassa asemassa ovat ne,jotka menettävät paikkansa ja putoa-vat irtolaisten yhteiskuntaluokkaan. Sii-hen syntyneet sitä vastoin sopeutuvatnopeasti oloihinsa ja tuntevat jopa yl-peyttä omasta asemastaan. He katso-vat olevansa itsenäisiä herrojen määräi-lystä ja ottavansa harmaiden veljien jasisarten apua (s. 191) vastaan vain kos-ka katsovat siten voivansa huijata va-rakkaita hyväuskoisia. He pitävät slum-meja valtakuntanaan.Roskaväkeä pidetään varkaina ja kur-kunleikkaajina, mutta oikeasti valtaosairtolaisista tekee päivätöitä kauppahuo-neiden juoksupoikina tai proomujen pak-kaajina, rakennusmiehinä tai käsityöläi-sinä. Irtolaiset muodostavat usein pie-niä, puolen tusinan hengen ryhmitty-miä, jotka toimivat saman ammatinedustajina. Nämä joukkiot eivät siedävähäisintäkään kilpailua samalla alalla,mikä johtaa herkästi ryhmien välisiin vä-kivaltaisiinkin kärhämiin. Hurjimmat kä-sityöläisten ryhmät voivat uhata jopakiltojen rauhaa.Mierolaiset kyllä tarttuvat mieluustijokaiseen työtilaisuuteen ja saattavatnäytellä nöyrääkin, mutta tilaisuus (taiköyhyys) tekee varkaan. Niinpä irtolais-ten kanssa pärjää parhaiten, jos pys-tyy osoittamaan heidän hyötyvän eni-ten siten, että tekevät juuri sen, mihinheidät on palkattu.

Edut:Kotiseutu, suhteita
Taidot:Esiintyminen 10, haavojen hoito 10, hii-vintä 10, ihmistuntemus 10, kilvet 10,sorminäppäryys 10, uhkapelit 10, väis-tö 10Jos eränkävijä, lisäksi: Kadut & ka-pakat 10, kaupanhieronta 10, tappe-lu 10, veitset 7Jos työläinen, lisäksi: Erätaidot 7,heittäminen 7, kadut & kapakat 10,kaupanhieronta 10, tappelu 10, veit-set 7Jos kulkuri, lisäksi: Erätaidot 7,heittäminen 7, kadut & kapakat 10,kaupanhieronta 10, kädentaidot 7, tap-pelu 10
Rahat:150 hopearahaa
Lapsuus:Eränkävijä, kulkuri, työläinen
Arkkityyppeihin:Kerjäläinen, tietäjä
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KerjäläinenMaalaiset eivät voi sietää erilaisuuttaja kaupunkilaiset taas haluavat tervei-tä työläisiä, joten vammaisena synty-neillä harvoin on muuta tulevaisuudensuuntaa kuin kerjäläisyys. Mutta toisinkuin monet kaupunkilaiset luulevat, heeivät suinkaan tienaa elantoaan kerjää-mällä ja pysy hengissä yksin Tiramaninarmosta (s. 191). Kerjäläiset ovat jokauan sitten oppineet, että kovan kilpai-lun keskellä tieto on arvokasta. Hantti-hommien ohessa kerätyt tiedot voi myy-dä tai niitä voi itse käyttää silloin täl-löin jonkin pikkurikoksen tekemiseen.Monet kerjäläisistä ulottavat toimin-tansa laajemmalle ja kulkevat Jaconiaaristiin rastiin. He toimivat kausityöläisi-nä vaihtaen työtä vuodenajan mukaan,mutta yhtä hyvin myös urkkivat tietojakapinallisista, rosvojoukoista, kätketyis-tä aarteista, kauppasopimuksista jamaalaisaatelin suunnitelmista.Kerjäläisen elämässä on varjopuolen-sa. Muotopuolina he ovat aina ennakko-luulojen ja jopa vihan kohteita: parhaim-millaankin he saavat osakseen vain sää-liä. Rosvot pyrkivät usein käyttämäänkerjäläisiä hyväkseen palkkioita maksa-matta. Viimeistään rikoksen jälkeen hei-dän on pakko lähteä liikkeelle. Myös vää-rien tietojen kauppaaminen osoittau-tuu usein kohtalokkaaksi.
Haitat:Muotopuoli, taikauskoinen
Taidot:Ammattitaito (II) 7, erätaidot 10, esiin-tyminen 13, heittäminen 10, juonitte-lu 10, kadut & kapakat 13, kädentai-dot 10, lyömäaseet 10, rakentami-nen 10, sorminäppäryys 13, tiirikoin-ti 10, veitset 10

TietäjäTietäjä eli kansanparantaja käyttääyrttejä ja taikauskon voimaa maalais-ten kaikenlaisten vaivojen ja huolien lie-vittämiseen. Jos hän painottaa uskon-sa animistisia piirteitä (ja riskeeraaArtanten kirkon langettaman kuole-mantuomion), hän on kerettiläinen. Tie-täjän toimenkuvaan kuuluu myös hen-kien lepyttelyrituaalien johtaminen janäin maanviljelyksen ja metsästyksenonnistumisen takaaminen.Perinteen mukaan kukaan ei ryhdytietäjäksi, vaan siihen tullaan valituksi.Maaseudulla elää sitkeä käsitys siitä,että mieleltään sairaat ovat lähempä-nä jumalia. Niinpä vaikka heidän ei salli-ta asua kylässä, heistä huolehditaanja heidän luonaan käydään usein kylänulkopuolella. Joskus jopa kartanonher-rat käyvät salaa paikallisten tietäjienluona. Pyyntikulttuurin valta-alueillatietäjillä on jopa enemmän arvovaltaakuin Artanten papeilla, mikä on houku-tellut eräitä ryhtymään tietäjiksi hul-lua teeskennellen.Monet tietäjät kulkevat minne hen-get heitä vievät, osa taas aktiivisestipakoilee kirkon inkvisitiota. Joku saat-taa etsiä soveliasta oppilasta, toinentaas pyrkii palauttamaan vanhojen pal-vontapaikkojen voiman. Huijari taas et-sii vain höynäytettäviä maalaisia.
Haitat:Hullu, rampa
Taidot:Alkemia 7, erätaidot 13, haavojen hoi-to 13, heittäminen 10, ihmistunte-mus 13, jouset 10, kielitaito 7, käden-taidot 10, lukutaito 7, veitset 10, yrtit& myrkyt 13



40

Pelaamisen
työkalut

RosvojoukotJaconia on täynnä erilaisia rosvojoukko-ja (s. 19), joiden toimintatavat vaihtele-vat suuresti. Farrigniassa (s. 141) jaTutusissa toimii varkaiden kilta, erito-ten Franfar- ja Gorfar-joilla on jokiros-voja (s. 184), Vihreiden niittyjen luonaliikkuu rosvojoukkoja (s. 180) ja etelänorjuuttajat myyvät saaliinsa Läntistenvuorten kaivoksiin tai Circolille.Vain itäisillä mailla jotkut rosvopääl-liköt ovat onnistuneet luomaan pitem-piaikaisia ja järjestäytyneitä ryöväri-joukkioita vastustamaan rosvoruhtinai-ta (s. 185). Tavallisempaa on, että ros-vojen muodostamat joukkiot ovat löy-hiä (jokirosvojen joukot ovat miltei de-mokraattisia) ja hajaantuvat usein jou-tuessaan hyökkäyksen kohteeksi. Toi-saalta rosvojoukot tapaavat muodos-tua yhä uudelleen, vaikka sotilaat is-kisivät niihin kuinka ahkerasti tahansa.Rosvot harvoin toimivat yksin. Jouk-ko tuo heille turvaa ja rohkeutta ja saaheidät näyttämään uhkaavammilta. Pie-nimmissä joukoissa toimivat etelän or-juuttajat, joita pidetään halveksittavim-pina rosvojen keskuudessa. Omaisuu-den ryöstämistä näet pidetään hyväk-syttävänä, ja joskus ihmistenkin ryös-tämistä lunnaita vastaan, mutta ihmis-ten myymistä ei. Orjakauppa on kuiten-kin kaikesta huolimatta tuottoisaa bis-neistä.Monet tahot ovat huomanneet ros-vojen tehokkuuden ja yrittävätkin palka-ta heitä tekemään puolestaan jokinlikaisen työn. Erityisesti Vihreiden niit-tyjen rosvojoukot ovat saaneet paljontyötarjouksia niin Piperian ja Justianaatelisilta, uudisraivaajilta kuin vuoris-tolaisiltakin. Vain varna-paimentolaisetkieltäytyvät kokonaan sopimusten teke-mistä rosvojen kanssa.

Edut:Viinapää
Haitat:Arpi, kostonhimoinen
Taidot:Haavojen hoito 10, hiivintä 10, jou-set 10, kilvet 10, kovistelu 10, lyömä-aseet 10, purjehdus 7, tappelu 10,väistö 10Jos eränkävijä, lisäksi: Erätaidot 10,hyppy & kiipeily 10, kadut & kapakat 7,kauppareitit 7, veitset 7Jos kulkuri, lisäksi: Erätaidot 10,hyppy & kiipeily 10, metsästys 7
Rahat:150 hopearahaa
Lapsuus:Eränkävijä, kulkuri
Arkkityyppeihin:Rosvopäällikkö, varas
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RosvopäällikköRosvopäällikkö on päässyt joukkonsajohtajaksi – ainakin hetkeksi ennen kuinhänen ryövärinsä hajaantuvat. Toisinkuin voisi luulla, rosvoja harvoin halli-taan väkivallan turvin. Pikemmin johtajaansaitsee asemansa taktikkona ja reilu-na saaliinjakajana. Hän on rosvojoukonkoossapitävä voima ja sen suunnanluotsaaja.Tietysti on myös toisenlaisia rosvo-joukkoja. Erityisesti kartanonherran kal-toin kohtelemista maalaisista muodos-tuneet rosvojoukot ovat sadistisia lau-moja, joita hallitaan vain vahvimmanoikeutuksella. Samoin suurkaupunkienrosvojengeissä pääsee etenemään vainolemalla armottoman julma. Yhtälaillaon kuitenkin myös idealistisempia rosvo-päälliköitä, jotka pyrkivät tekemään hal-laa linnanherroille ja muille kansan vi-haamille ylimyksille.Tien päälle rosvopäällikkö on voinutjoutua paetakseen etsintäkuulutustatai joukkonsa hajoamisen jälkeen. Jokuvoi etsiä uusia jäseniä rosvojoukkoon-sa, joku toinen taas yrittää ehkä het-ken verran tehdä parannusta rosvoi-lustaan.
Edut:Ikä & kokemus (1), siniverinen
Haitat:Lainsuojaton, vallanahne
Taidot:Esiintyminen 10, hallinto 7, ihmistunte-mus 10, johtaminen 10, juonittelu 10, ka-dut & kapakat 10, kauppareitit 10, kei-häät 10, kielitaito 7, lukutaito 7, pur-jehdus 10, sotataito 10, tappelu 13,veitset 10, viettely 7

VarasVaras on kaupungeissa tapahtuvienomaisuusrikosten sekatyöläinen. Jottavarkauksilla voisi tosiaan elättää it-sensä, täytyy osata niin murtautuarakennuksiin, ryöstää varakkaita kaup-piaita kuin viiltää rahavöitäkin. Se, mi-hin varas näistä turvautuu, on olosuh-dekysymys. Yhteen ainoaan alaan kes-kittyminen tarkoittaisi suurten saalii-den hakemista tai kituuttamalla elä-mistä. Monet varkaat ovat myös val-miita koettamaan onneaan muinaistenraunioiden kanssa suurten rikkauksienlöytämisen toivossa.Varkaiden kilta toimii samoin kuinmuutkin killat: se järjestää jäsenilleentöitä, pitää huolta heidän omaisistaanja pitää kiltaan kuulumattomat poissaapajilta vastineeksi osuudesta saaliis-ta. Killan jäseneksi pääseminen vaatiiusein näyttöjä ammattitaidosta.Myös jotkut aatelissuvut ja kauppa-huoneet ovat viime aikoina kokeilleetvarkaiden sponsoroimista ja näiden oh-jaamista kilpailijoidensa kimppuun.Maantie kutsuu usein kiinnijäämisenuhatessa tai erityisen suuren saaliinjälkeen, joka on syytä muuttaa rahaksitoisella paikkakunnalla. Myös varkaidenkilta on voinut ajaa omapäisen varkaantiehensä tai lähettää hänet jollekin eri-tyiselle tehtävälle.
Edut:Aarre (1), hämäränäkö, tarkka kuulo
Haitat:Ahne, nuori
Taidot:Hiivintä 13, hyppy & kiipeily 13, lukutai-to 7, sorminäppäryys 13, tiirikointi 10,veitset 10
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PaimentolaisetSuden autiomaa on kitukasvuista erä-maata (s. 188), joten paimentolaishei-mojen vaeltaminen seuraa riistaeläin-ten (etenkin villihärkien) liikkeitä. Tällai-nen tasapainottelu on välttämätöntä,sillä pysyvä asutus autioittaisi erämaa-ta nopeasti. Uudisraivaajien levittäyty-minen uhkaa juuri tätä kiertoa ja sitenpaitsi paimentolaisten elämäntapaa,myös koko Suden autiomaan ekotasa-painoa.Paimentolaisilla on kuitenkin toinen-kin syy vastustaa maillaan kulkijoita.He nimittäin katsovat ikivanhaksi velvol-lisuudekseen suojella Jaconiaa kirotunmaan vaikutuksilta. Aina ajoittain jokuBorvarian pedoista lähtee ylittämäänSuden autiomaata, jolloin paimentolai-set surmaavat sen. Samasta syystähe rajoittavat tutkijoiden pääsyä Bor-variaan. Erityisesti varna-kansa on pi-tänyt kiinni tästä traditiosta ja suh-tautuukin siksi muukalaisiin kaikkein vi-hamielisimmin (s. 21).Vaikka paimentolaiset eivät sodi kes-kenään (paimentolaisvelhot selvittele-vät heimojen riidat keskenään), on uu-disraivaus kuitenkin saattanut heimotkasvokkain vieraan kulttuurin kanssa.Tarai-kansa on katsonut paremmaksiantaa myöten (s. 188), mikä onkin joh-tanut siihen, että heidän oikeuksiaanon lännessä poljettu rajusti. Saramanitpuolestaan ovat ryhtyneet kanssakäy-misiin, mutta pyrkivät tekemään senomilla ehdoillaan. Varnat taas ovat ja-kautuneet heimoittain eri ratkaisuihin.Osa pitäytyy pyhään velvollisuuteensa,osa taas tunnustaa avoimesti uudisrai-vaajien kauppaamien metalliaseiden te-hokkuuden ja vehnäleivän maukkauden.Tämä on aiheuttanut jännitteitä heimo-jen välille.

Ominaisuusmuutokset:Ketteryys +2, sisukkuus +1, karisma -1
Edut:Kotiseutu, tuntomerkki (tatuoinnit)
Taidot:Erätaidot 10, haavojen hoito 10, heit-täminen 10, kauppareitit 10, keihäät 10,kilvet 10, kirottu maa 10, laulu & soit-to 10, ratsastus 10, tarut & legendat10, veitset 10, väistö 10, yrtit & myr-kyt 7
Rahat:s. 15 + 100 hopearahaa
Lapsuus:Kulkuri
Arkkityyppeihin:Saramani, varna
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SaramaniSaramanit ovat paimentolaisista avoi-mimpia ulkopuolisille vaikutteille (s. 21).Tämä johtuu siitäkin, että heidän asun-tovankkurinsa pysähtyvät paikoilleenpaljon pidemmäksi aikaa kuin muidenpaimentolaisten. Joskus saramanit voi-vat jopa asustella niin lähellä uudisrai-vaajien kyliä, että asukkaat ovat te-kemisissä keskenään miltei päivittäin.Harvat riidat ovat henkilöiden, eivät yh-teisöjen välillä.Saramanit pitävät kuitenkin edelleenylpeinä kiinni omasta kulttuuristaan.Niinpä uudisraivaajien kanssa asioimi-seen on kehitelty erinäisiä sääntöjä, ku-ten se ettei kukaan saa tehdä sopimuk-sia omin päin. Sunian ja Holrusin kaup-piaat ja aateliset ovat tietysti yrittä-neet hyötyä paimentolaisten kokemat-tomuudesta, mutta hyvin nopeasti sa-ramanitkin ovat oppineet oveliksi sopi-muksia tehtäessä. Saramanit pärjää-vätkin sivistyneiden kanssa paljon pa-remmin kuin tarait.Kaikesta huolimatta saramani jou-tuu heimonsa hylkäämäksi, jos hän läh-tee tutustumaan tarkemmin Jaconiankulttuuriin (s. 188). Silti sitä tapahtuu:uteliaisuudesta, sopimuksen (usein vel-kojen) velvoittamana tai heimon edunvuoksi. Joskus kyse voi olla myös henki-lökohtaisesta kostoretkestä.
Haitat:Peluri, velkaa
Taidot:Esiintyminen 7, ihmistuntemus 7, jou-set 10, kadut & kapakat 10, kaupanhie-ronta 10, kauppareitit 13, kielitaito 7,kilvet 13, kädentaidot 10, lyömä-aseet 10, rakentaminen 10, sotatai-to 7, uhkapelit 10, viettely 7

VarnaVarnat ovat Jaconian ratsastajakan-saa. Heille hevoset eivät ole vain kulku-välineitä, vaan miltei heimon jäseniä.Niitä suojellaan tarkoin, mutta ratsuil-ta myös vaaditaan huippusuorituksia.Juuri hevosiin perustuu varnojen nopei-den iskujen ryöstelytaktiikka.Varnat ovat nykyään käytännössäsodassa uudisraivaajien kanssa Vihrei-den niittyjen omistuksesta. Justia jaPiperia ovat onnistuneet suojaamaanrajamaansa asukkaita linnakeketjunavulla (s. 189), mutta karavaanit ovatedelleen varnojen armoilla. Tappioistahuolimatta uudisraivaajat hivuttautu-vat yhä lähemmäs Suden autiomaata.Osa varnoista on ihmetellyt heimojensavelhojen toimettomuutta, mutta valta-osa uskoo heidän vain odottavan sopi-vaa hetkeä.Kenties juuri sotatila on saanutvarnat tukeutumaan perinteisiinsä en-tistäkin kiivaammin. Toiset heimot kui-tenkin tunnustavat, etteivät perintei-set keinot enää riitä uutta vihollistavastaan. Niinpä jotkut varnat ovat py-hän valan myötä lähteneet omille teil-leen etsimään vaihtoehtoja. Sotiminenon käynyt raskaaksi myös paimentolai-sille. Hahmon heimo on voinut joutuakäytännössä tuhotuksi tai hahmo onvoinut joutua eroon heimostaan jääty-ään sotavangiksi ja orjaksi.
Haitat:Pahamaineinen, rasisti (uudisraivaa-jat), äkkipikainen
Taidot:Heittäminen 13, hiivintä 10, keihäät 13,kovistelu 10, kädentaidot 10, metsäs-tys 10, ratsastus 13, sotataito 10,tappelu 10, yrtit & myrkyt 10
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VuoristolaisetVuoristolaisten kulttuuri on matriarkaa-linen: sukulinjat luetaan äidin mukaanja kylissä valtaa pitävät naiset. Miehethoitavat ruumiillisen työn – metsästä-misen, maanviljelyn ja sotimisen – jotenulkopuoliset yleensä tapaavat vain vuo-ristolaismiehiä.Vuoristolaisnuorukaisia lähtee erityi-sen paljon seikkailemaan alaville maille(s. 22), koska he eivät peri mitään van-hemmiltaan. Lisäksi sivistyneet kauppa-kumppanit näyttävät usein elävän ko-vin helppoa elämää. Rikkaudet näyttä-vät vain odottavan poimijaansa. Vuoris-tolaisten suurin virhe onkin sivistynei-den rankka aliarvioiminen.Läntisillä vuorilla hyviä viljelysmaitaon harvassa, joten vuoristolaisklaanitkäyvät niistä keskinäisiä taisteluitaan(s. 187). Kärhämiin on ilmaantunutmyös Angar, joka pyrkii tehostamaankaivosteollisuuttaan. Klaanien keskinäi-siä riitoja hyväkseen käyttäen Angarinvaruskunta (s. 147) onkin onnistunutavaamaan uusia kaivoksia ja jopa vie-mään kokonaisten kylien asukkaita kai-vosorjiksi. Muutamat vuoristolaistietä-jät harkitsevatkin jo velhokuninkaidenluomien lohikäärmeiden herättämistätaisteluun (s. 186).Itäisillä vuorilla toimeentulo on niinniukkaa (s. 185), että ryöstö- tai pakko-verotusretket alaville maille ovat välttä-mättömiä. Soturiklaanilaiset ottavattyötarjouksia myös idän rosvoruhtinail-ta, joilla kyllä on varaa maksaa. Hurja-päisimmät soturiklaanit ovatkin alka-neet harkita sisäisesti hajanaisen Ja-pasin (s. 185) tai vauraan Emithin val-taamista. Muutoin köyhyys on ajanutmaatilat tekemään yhteistyötä ja rii-dat ratkotaankin verenvuodatuksen si-jaan hyvityksin ja palveluksin.

Ominaisuusmuutokset:Voima +2, terveys +1, valppaus -1
Edut:Kotiseutu
Haitat:Rasisti (alavien maiden miehet), äkkipi-kainen
Taidot:Erätaidot 10, haavojen hoito 10, heit-täminen 10, hiivintä 10, hyppy & kiipei-ly 10, keihäät 7, kilvet 10, kovistelu 10,kädentaidot 10, lyömäaseet 10, met-sästys 10, tappelu 10, tarut & legen-dat 7, uiminen 10, väistö 10
Rahat:s. 15 + 100 hopearahaa
Lapsuus:Eränkävijä
Arkkityyppeihin:Soturiklaanilainen, vuoristolaisnainen
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SoturiklaanilainenSoturiklaanit ovat vain miehille tarkoi-tettuja soturiyhteisöjä, joiden pääteh-tävä on taistella hirviöitä ja sivisty-neitä vastaan. Soturiklaanin jäsenyysei vaadi jatkuvaa läsnäoloa. Pikemmin-kin pienet soturiklaanilaisryhmät etsi-vät taistelua, mistä sen vain voi löytää.Yhteen soturiklaani kokoontuu ainoas-taan suurempia taisteluita varten.Soturiklaaneissa ei ole hierarkiaa,vaan paras puhuja saa klaanin liikkeelle
– yleensä soturien kunniantuntoon ve-doten. Kokeneimmat soturit saavat kui-tenkin viimeiset puheenvuorot.Arvoasema soturiklaanissa tasapai-nottaa vuoristolaisten matriarkaali-suutta. Urhoollinen soturi on tavoiteltuaviomies ja soturiklaani on hyvä syy säi-lyttää vapautensa pysymällä poissa ko-toa (s. 187).Soturiklaanilainen voi hyvinkin vael-taa ympäri Jaconiaa hakemassa ainavain suurempia haasteita ja kasvatta-massa mainettaan. Toisaalta he saat-tavat myös kaupata taitojaan hankkiak-seen varallisuutta oman klaaninsa tur-vaksi. Myös pidempiaikainen sitoutumi-nen sissisodankäyntiin klaanilaisia uh-kaavaa vihollista vastaan on tavallinensyy jättää kotikonnut taakseen.
Edut:Kookas, rohkea, sitkeä (1)
Haitat:Ahne (maine), arpi, kostonhimo, paha-maineinen
Taidot:Esiintyminen 10, heittäminen 13, hiivin-tä 13, hyppy & kiipeily 13, keihäät 10, kil-vet 13, lyömäaseet 13, sotataito 10,tappelu 13, tarut & legendat 10

VuoristolaisnainenVuoristolaisten keskuudessa sukupuoli-roolit ovat tiukat. Naisten tehtäviäovat talouden, kotieläinten ja lastenhoitaminen. Lisäksi valtaosa barbaa-rien shamaaneista ja verenseisautta-jista on naisia. Naiselle tuottaa kun-niaa, jos hän pelastanut ainakin yhdenhaavoittuneen soturin hengen ja aut-tanut nuorta äitiä lapsivuoteella. Mitäuseamman lapsen nainen taas itsepystyy synnyttämään, sitä enemmänhän pystyy keräämään suvulleen pai-noarvoa kylän sisällä. Arvovaltaisimpiaovatkin vanhat isoäidit.Kylän yhteisten tai maatilan asioi-den hoitamiseen keskittyminen ei kui-tenkaan tarkoita, etteivätkö vuoris-tolaisnaiset olisi kotiaan puolustaes-saan yhtä hurjia sotureita kuin mie-hetkin. Joskus erityisen vaikeina aikoi-na naiset voivat jopa muodostaa omiasoturiklaanejaan. Toisin kuin miestensoturiklaaneissa, naisille tärkeintä eiole kunnian saavuttaminen sotakentäl-lä vaan vastustajan perinpohjainen tu-hoaminen (s. 187). Tavatonta ei olesekään, että itäisten vuorten maatilo-jen naiset tekevät miesten töitä per-heen elannon turvaamiseksi.Vuoristolaisnainen ei poistu kotoaankuin väkisin. Niin kuitenkin käy ryöstö-retkien tai orjuuttajien iskiessä. Sa-moin epäonninen avioliitto voi joskusharvoin johtaa kotoa lähtemiseen taikarkottamiseen.
Taidot:Ammattitaito 10, esiintyminen 10, erä-taidot 13, haavojen hoito 13, hallinto 7,ihmistuntemus 10, johtaminen 10, jou-set 10, kaupanhieronta 7, lukutaito 7,rakentaminen 7, tarut & legendat 10,uskonto 7, yrtit & myrkyt 7
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MetsäläisetEdes metsäläiset eivät hallitse eteläi-siä metsiä, mutta he tuntevat ne. Heosaavat välttää vaaranpaikkoja (tai jo-pa johdattaa vihollisensa niihin), tunte-vat turvalliset reitit vihamielisten su-kujen maiden ohi ja tietävät, mistä luon-non aarteet löytyvät. Metsissään hei-tä on mahdoton haastaa, ja Oftin aa-teliset ovatkin jo ajat sitten ymmär-täneet tyytyä epävarmaan aselepoonmetsäläisten kanssa.Metsäläiset eivät kuitenkaan eläkeskenään sopuisasti. Sukukuntien väli-set riidat ja verikostojen kierteet ovatarkipäivää (s. 24). Nämä liittoutumatvaihtuvat alituiseen avioliittojen ja kuo-lemantapausten vuoksi, joten syvempiluottamus sukujen välillä ei ole koskaanpäässyt kehittymään. Uudisraivaajat ei-vät pysy perässä sukujen välisissä suh-teissa, joten heidän toimintansa onusein vain bensaa liekkeihin (s. 183).Metsäläissukujen sisällä toisista pi-detään hyvinkin hyvää huolta; heikom-pia jäseniä tullaan auttamaan pidem-mänkin matkan päästä. Käytännössä"suku" kuitenkin viittaa vain välittö-mään, elävään verisiteeseen. Isoisä eiesimerkiksi pidä huolta lapsenlapses-taan, jos hänen oma poikansa kuolee.Eteläisten metsien luonnonrikkau-det ovat huomattavat, joten aina onkauppiaita, jotka yrittävät ulottaa toi-mintansa metsäläisten maille. Myös su-vut tarvitsevat kaupankäyntiä esimer-kiksi metalleja saadakseen (s. 183).Kaupankäynti ei kuitenkaan ole ongelma-tonta: Taxosin suuria markkinoita nimi-tetään veripäiviksi, koska ne uhkaavatusein riistäytyä käsistä silkaksi veren-vuodatukseksi metsäläisten keskinäis-ten vihojen (ja ahneiden kauppiaiden)vuoksi.

Ominaisuusmuutokset:Ketteryys +1, valppaus +2, karisma -1
Edut:Vainukoira
Taidot:Ammattitaito 7, esiintyminen 10, hiivin-tä 10, jouset 10, kilvet 10, sorminäppä-ryys 10, väistö 10, yrtit & myrkyt 10Jos eränkävijä, lisäksi: Erätaidot 10,hyppy & kiipeily 10, laulu & soitto 7,metsästys 10, uiminen 10, veitset 10Jos kulkuri, lisäksi: Erätaidot 10,hyppy & kiipeily 10, metsästys 10, veit-set 10
Rahat:s. 15 + 100 hopearahaa
Lapsuus:Eränkävijä, kulkuri
Arkkityyppeihin:Rosvo, villimies
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RosvoUlkopuolisten mielestä kaikki metsäläi-set ovat kelvottomia rosvoja (s. 24).Totta onkin, ettei yksikään suku vierok-su jokirosvousta tai ulkomaalaisten hui-jaamista milloin tilaisuus vain koittaa.Käytännössä pyyntielinkeinot kuitenkinvievät metsäläisten ajan niin, ettei heil-lä ole aikaa järjestää laajamittaistarosvoamista.Suvun puolesta metsäläisen suurinvelvollisuus on mennä naimisiin. Sopivaaaviopuolisoa etsitään tarkoin, ehdokkai-den varallisuutta punnitaan ja sukujenväliset suhteetkin vaikuttavat asiaan.Metsäläisen kannalta taas yhtä tärke-ää on vaalia omien sukulaistensa hen-keä, jotta verisukulaisuus ei pääsisi kat-keamaan. Käytännössä tämä johtaaserkusavioliittoihin.Metsäläinen saa vapaasti kulkeaomilla asioillaan, kunhan vain muistaaedustavansa sukuaan. Toisaalta taasetenkin Oftiin ja Taxosiin pakkautuu nii-tä metsäläisiä, jotka ovat menettä-neet yhteydet sukuunsa. He elättävätitsensä toimimalla eräoppaina kauppiail-le ja aatelisille. Toiset taas ovat aar-teenmetsästäjiä, koska varallisuus onpainavin syy tulla adoptoiduksi johonkinsukuun.
Edut:Kotiseutu, viinapää
Haitat:Hämäräsokea, irstas, lähimmäisiä
Taidot:Erätaidot 13, haavojen hoito 10, hyppy& kiipeily 13, jouset 13, juonittelu 7, kei-häät 10, kovistelu 7, metsästys 13, pur-jehdus 7, rakentaminen 7, sotataito 10,tappelu 10

VillimiesVillimiehet ovat petoihmisiä. Metsäläis-sukujen sisäsiittoisuus johtaa degene-raatioon, mikä ratkaistaan jättämällähenkisesti sairaat ja vammaiset lapsetmetsälle. Jotkut heistä selviytyvät jasopeutuvat, mutta osasta kasvaa"peikkoja": sellaisia villimiehiä, jotka ei-vät oppineet tai jotka eivät edes voikävellä kahdella jalalla tai puhua.Villimiehet toimivat petojen logiikal-la: he tunnustavat vahvemman vallan,pelkäävät tulta, haluavat lisääntyä jasäilyä hengissä. Harvoin he muodosta-vat varsinaisia yhteisöjä, mutta sitätapahtuu, että vahvempi villimies alis-taa muutamia heikompia laumakseen.Jostakin syystä he tuntuvat viihtyvänvelhokuninkaiden raunioiden lähettyvillä(s. 148).Toisaalta villimiehen voi kesyttää sii-nä kuin muunkin metsän pedon, joskintämä vaatii henkilökohtaisen suhteenvillimiehen kanssa. Tunnetaan sellaisia-kin tapauksia, joissa villimiestä olisi ai-nakin jossain määrin onnistuttu sivis-tämään. Näin heistä tulee erinomaisiahenkivartijoita, saalistajia ja oppaita.Osan sydämessä taas kytee katke-ra viha heidät hylänneitä metsäläisiäkohtaan. He janoavat vain kostoa.
Edut:Hämäränäkö, tarkka kuulo, ystävä
Haitat:Hullu, irstas, mykkä, oikku
Taidot:Erätaidot 13, haavojen hoito 10, hiivin-tä 13, hyppy & kiipeily 13, kovistelu 10,lyömäaseet 10, metsästys 13, purjeh-dus 7, tappelu 13, yrtit & myrkyt 13
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Kulkurinsydän
"He ovat meille ystävällisiä, koska heuskovat sinun kuolevan huomenna!He vain toivovat, että tekisit mahdolli-simman paljon hallaa rosvoille ennenloppuasi!"- Petri Hiltunen, Leijona ja perhonen
"Sekä kuolevaiset että kuolemattomatovat yhtä mieltä siitä, että Jaconia onkaunis paikka elää, jos ei satu elä-mään suurempien kaupunkien slum-meissa."- Ville Vuorela, Praedor
"Olen Vanha Koira! Palkkasoturi, seik-kailija ja praedor! Olen surmannutkymmeniä miehiä, petoja ja olentojajoille ei ole annettu nimeä! Olen tais-tellut kymmenessä suuressa taistelus-sa! Olen tehnyt kaksitoista retkeäBorvariaan! Olen kiertänyt Jaconianjoka kolkan, sammuttanut janoni jo-ka tavernassa ja maannut huoria jokaporttolassa! En ole mitään heimoa!En ole kenenkään sukua! Olen VanhaKoira!"- Ville Vuorela, Jättiläisten maa
"Mitä heille tänään kuuluu? No, Si-mak kuoli silloin. Muut eivät olleet yh-tä onnekkaita. Tudrac hukkui huma-lassa, Ernas kuoli ripuliin sotaretkel-lä… Boran ja Urian kuolivat tulehtu-neisiin haavoihin… Amris perusti ka-pakan. Hän pärjäsi hyvin, kunnes kän-ninen asiakas puukotti hänet hengil-tä."- Petri Hiltunen, Kuolleen jumalan pal-velija

Praedorit JaconianyhteiskunnassaPraedor-fiktiossa, kuten miekka ja ma-gia -fantasiassa on tavallista, näyttä-mönä ja tapahtumien taustana toimiiusein kulttuurien ja yhteiskuntaluok-kien kohtaaminen. Seikkailijat, praedo-rit, ovat tavallisesti normaalin yhteis-kunnan ulkopuolisia kulkijoita. Tämäntakia heillä voi helposti olla yhteyksiäeri säätyjen edustajiin ja kulkureinamyös eri kansojen edustajiin. Toisaaltaheitä voi myös pitää väliinputoajinakaikkien kannalta.
Sivistyneiden kansojen ennakkoluulotKerjäläisten, varkaiden ja rosvojen kan-nalta praedorit ovat hyviä uhreja, kos-ka heitä tuskin kukaan tulee kaipaa-maan. Toisaalta miekkamiehiä on syytävaroa. Joskus praedorin ja rikollisen ra-ja saattaa olla hyvinkin häilyvä. Prae-dorien ja laitapuolen kulkijoiden välinensolidaarisuus on hyvin tapauskohtais-ta. Lainrikkojan täytyy näet tietää, ke-neen hän voi luottaa.Tavallinen kansa kaupunkien työläi-sistä maaseudun talonpoikiin suhtau-tuu praedoreihin kahtalaisesti. Toisaal-ta heidän vapauttaan ihaillaan ja hei-dän menestyksestään kerrotaan jopalegendoja. Mutta kun lähiseudun teillätai kujilla kerrotaan näkyneen likaisiamuukalaisia, varovaisuus kasvaa välit-tömästi. Etelään ja itään mentäessäpelko muuttuu vihaksi, mikä on joskusjohtanut jopa lynkkausporukoiden muo-dostumiseen.Kaupunginvartijat, viranomaiset jaköyhempi porvaristo pitää praedoreitapaskasakkina. Praedorit ovatkin useinensimmäisiä epäiltyjä. Toisaalta joskaupunginvartijat sattuvat olemaanliikkeellä vähäväkisemmällä joukolla, he
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tuskin uskaltavat puuttua praedorienrellestämiseen. Alemmalta porvaristol-ta puuttuu samoin riittävästi voimaaja valtaa praedorien hallitsemiseen.Praedorit ovat kyllä hyviä liikekumppa-neita, mutta heikko porvari ei juuri voipuolustautua petollista miekkamiestävastaan.Aateliset ja varakkaat porvarit suh-tautuvat praedoreihin väheksyvästi. Henäkevät nämä maattomat ja köyhätkulkijat hyvinä työkaluina omien hämärä-peräisten suunnitelmiensa toteuttami-seen. He saattavat jopa tehtävän hoi-tamisen jälkeen hankkiutua praedoristaeroon kuin tarpeettomaksi käyneestätavarasta. Viisas praedor ei anna suu-renkaan palkkion tehdä itseään varo-mattomaksi.
Barbaarien koetteluBarbaarien ja sivistyneiden kansojen vä-lit ovat viimeisten sukupolvien aikanajatkuvasti kiristyneet. Niinpä jos prae-dor vaikuttaa erämaahan eksyneeltätalonpojalta, saa hän olla hyvillään, josselviää barbaarien kohtaamisesta pel-källä nöyryyttämisellä. Jos taas seikkai-lija vaikuttaa yhtä kovalta ja kesyt-tämättömältä kuin barbaarit, voi hänsaavuttaa erämaan asukkien silmissäjonkinlaista kunnioitustakin.Paljon kuitenkin riippuu tilanteesta.Sukunsa metsästysmaita puolustavatmetsäläiset iskevät ensin ja kyselevätvasta sitten, kun taas leiriytyneet sara-manit voivat olla jopa vieraanvaraisiamuukalaisia kohtaan. Barbaarit eivätyleensä tee eroa sivistyneiden välille, jo-ten kansojen välisille sota-alueille mene-minen on varma tapa saada barbaaritkimppuunsa ennemmin tai myöhemmin.

Katujen varsilla, peltojen keskelläKerjäläisiksi naamioituneet varkaat yrit-tävät selvittää, minne praedorit ovatpiilottaneet aarteensa.
Kurkunleikkaaja kutsuu häikäilemättö-miä praedoreita liittymään maantieros-vojen joukkoon.
Vangit tai orjat anelevat praedoreiltaapua.
Talonpoika suostuu ottamaan praedoritvieraikseen, jos nämä kertovat huimistaseikkailuistaan.
Kaupunginvartijat yrittävät provosoidapraedoreita, jotta saisivat syyn mukiloi-da ja pidättää nämä.
Kopea vouti vaatii praedoreita väisty-mään vaunujensa tieltä ojan puolelle.
Karuilla mailla, raukoilla rajoillaMetsäläiset esiintyvät riistanvartijoinaja vaativat praedoreilta veroa.
Läntiset vuoristolaiset yrittävät vangi-ta praedorit orjiksi louhoksilleen.
Vuoristolaiset haastavat praedorit mu-kaan ryöstöretkelle.
Paimentolaiset yrittävät pelottelemallaajaa praedorit pois mailtaan.
Paimentolaisten lammaskatraat tukki-vat kaupunginportit.
Metsäläinen pyytää praedoreilta piilo-paikkaa, etteivät vartijat löytäisi häntä.
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Praedorien työtPraedorit ovat juurettomia kulkureita,jotka osaavat pitää huolen itsestään.Tämän takia heitä palkataan töihin,joita luonnehtivat kaksi periaatetta:• Työ on jollain tavoin palkkaajalle it-selleen sopimatonta, yleensä laitto-muuden tai väkivaltaisuuden vuoksi.• Työ on suoraviivaista ja se voidaanhoitaa verrattain nopeasti.
Praedorien palkkaajina taas ovatolennaisesti kolme eri ryhmää:• Aateliset, papit ja varakkaat porva-rit, joiden on varjeltava omaa mai-nettaan, mutta joilla on runsaastivarallisuutta praedorien palkkaami-seen.• Seikkailijat tai rosvot, jotka tarvit-sevat kokeneita ammattimiehiä ta-voitteidensa saavuttamiseksi jatarjoavat osuutta saaliista.• Köyhät ja sorretut, joille praedoritovat viimeinen keino hankkia oikeut-ta, mutta jotka harvoin voivat mak-saa tuntuvaa rahallista korvausta.
Ero "aatelisten" ja "seikkailijoiden"välillä edellisessä luettelossa on prae-dorin palkkaamisen motiivi. Varakkaatpalkkaavat heitä sekalaisena roskavä-kenä, joka osaa heiluttaa miekkaa riit-tävästi. "Seikkailijoiksi" taas luen kaikkine, jotka tarvitsevat juuri praedoreitaheidän ammattitaitojensa vuoksi. Täl-laisia ovat monet eliitin erikoistarpeet,kuten uusia reseptejä etsivän alkemis-tin tarve oppaille ja henkivartijoille Bor-variaan tai sotaan valmistautuvanlinnanherran tarve sotapäälliköille jaerikoisjoukoille. Kokeneita ammattilai-sia etsivät "seikkailijat" tavallisestikunnioittavat praedoreita eivätkä ali-arvioi heitä.

Praedoreja halutaan• kauppakaravaanien vartijoiksi• pedonsurmaajiksi• salakuljettajiksi• palkkasotureiksi• sotapäälliköiksi• erämaaoppaiksi• henkivartijoiksi• puolueettomiksi sovittelijoiksi riitele-vien tahojen välille• oikeuden toteuttajiksi• erikoisten esineiden tai tietojen hank-kijoiksi ja kuriireiksi

Työtarjouksia praedoreilleEpätoivoinen kauppias yrittää luodakauppareitin Selfiasta Tutusiin Läntis-ten soiden ja Warthin välistä ja tarvit-see alueen kartoittamiseen oppaita.
Artanten pappi haluaa häpäistä paikalli-sen Tiramanin temppelin ja tarvitsee ju-malattomia seikkailijoita.
Varas haastaa praedorit kilpasille siitä,kuka pystyy viemään velhon kristallin tä-män tornin työhuoneesta.
Sekä paimentolaiset että uudisraivaajatpyytävät praedoreita auttamaan ja te-kemään selvää vastapuolesta.
Vanha arpinen praedor suostuu jaka-maan aarteensa, jos vain saa praedoritturvakseen seikkailuun tunkeutumaanmuinaisiin raunioihin.
Talonpojat lupaavat kestitä praedoreitakoko vuoden, jos he kostavat linnanher-ralle tämän tavan viettää hääyö kylä-läisten morsianten kanssa.
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Ryövärin toimiToimenkuva riippuu tietysti praedoristaitsestään. Harva pitäytyy vain yhdenlai-siin keikkoihin, mutta kunniakäsityksetvoivat sulkea kokonaan pois vaikkapasalamurhat tai aatelisten asioihin se-kaantumisen. Lisäksi monelle praedoril-le itsenäisyys on tinkimätön perusarvo.He eivät voisi kuvitellakaan olevansa ke-nenkään palkollisia, alisteisessa suh-teessa johonkin henkilöön.Praedorina toimiminen ei liioin välttä-mättä ole pysyvä ammatti. Moni seik-kailija asettuu aloilleen suuren saaliinjälkeen, mutta palaa lopulta maantiellevuosien tai jopa vuosikymmenien hiljaise-lon jälkeen syystä tai toisesta. Eräilletaas seikkaileminen on osa normaaliavuosikiertoa. Joku voi esimerkiksi työs-kennellä satamassa tulva-aikaan ke-väällä ja syksyllä, mutta lähteä aina ke-säksi ja talveksi tien päälle vaihtelua jamuuta elatusta löytääkseen.

Kultaa kalliimpaaVain rikkaalla väellä on varaa tarjotatyön palkkioksi kultaa. Kultaa on tokihelppo kantaa mukanaan ja se toimiiyleisenä vaihdonvälineenä, mutta yh-teiskunnan ulkopuoliselle vauraus ei olekaikki kaikessa. Juurettomalle praedo-rille ystävien saaminen on usein katoa-vaista kultaa arvokkaampaa – ja luo-tettavat ystävät ovat harvinaisia kokokarussa Jaconiassa. Monesti praedoronkin valmis tarttumaan toimeen ys-tävyyden vuoksi.Myöskään maineen merkitystä ei pi-dä aliarvioida. Kulta vaihtaa omistajaa,mutta urotyöt muistetaan vielä vuo-sienkin jälkeen. Praedorit voivat vaikut-taa hieman yllytyshulluilta, mutta seon usein ainoa tapa hankkia toisten ar-vostusta. Jos praedorin pitää valitauhkarohkean tempaisun ja köyhänä ki-tuuttamisen välillä, niin "parempi palaakirkkaasti kuin kuolla hiipuen".
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Erämaan henkiSiinä missä yhteiskunta on julma jakaikki ihmiset oman etunsa tavoittelijoi-ta, luonto on Praedor-fiktiossa yleises-ti ottaen kaunista ja rauhallista. Erä-maa on eräänlainen turvapaikka, johonyhteiskunnan ulkopuoliset mierolaisetvoivat paeta. Tähän voi olla syynsä sillä-kin, että tavallinen jaconialainen näkeeluonnon joko hyödynnettävä resurssinatai uhkaavana esteenä. Praedorit sitävastoin ovat tottuneet viettämään pit-kiä aikoja tien päällä. He ovat sopeutu-neet luonnonoloihin paljon paremminkuin muut.Praedoria pelatessa kannattaa käyt-tää aikaa luonnon kuvailemiseen ja erä-elämän läpikäymiselle. Se toimii paitsielävöittävänä vastakohtana muulle ran-kalle eloonjäämiskamppailulle, niin luomyös tilaisuuden praedorien keskinäis-ten suhteiden selvittelemiseen. Leiritu-lilla on monesti ratkottu suuria kysy-myksiä, jotka praedorien kohdalla koske-vat saaliinjakoa, kotiinpaluuta tai seu-raavaa askelta tavoitteiden täyttämi-seksi.
Luonnon aiheuttamat haasteetToisaalta luonnonolot voivat hyvin ollapraedorien pahin vihollinen. Maasto voimuodostaa merkittävän esteen pää-määrään pääsemiselle, eikä sitä vas-taan voi reagoida tavanomaisilla väkival-taisilla ratkaisuilla. Jyrkänteet, tihei-köt, vesistöt ja suot luovat kukin eri-laisia haasteita, kun yhtälöön vielä lisä-tään kiire, varustus (tai sen puute) jaseurueen koko. Jaconia on maantieteel-lisesti hyvin monimuotoinen, joten halu-tessaan peliporukka voi sijoittaa koko-naisen kampanjan vain tietyn maaston-tyypin (Sisämeri, Läntinen suo jne.) ym-pärille.

Samalla tavalla myös ihmisten ra-kentamat mutta sittemmin raunioitu-neet asumukset luovat erämaahanelävyyttä. Raunioiden tutkiminenhan onsinänsä praedorien perinteistä työtä.,Murentuvien kivien lisäksi raunioissa voivaania uudet asukkaat erilaisista lain-suojattomista aina kulttiyhteisöihin japetoihin asti. On itse asiassa ihan käy-pä näkökulma ajatella ryöstöretkenBorvariaan olevan juuri luonnonvoimienkanssa mittelöimistä.
Luonto vastustajanaSäätila ja vuodenaika toimivat luonnonmuuttujina. Vesistön ylittäminen on ai-van erilainen haaste kesällä ja talvella.Keväällä Jaconia Farrigniasta eteläänon kelirikon vallassa. Rankkasade pa-kottaa kulkijat hakeutumaan suojaan.Tuulen suunta vaikuttaa siihen, voivat-ko pedot haistaa saaliinsa tai uhkaa-jansa. Monet kauppareitit etenkin vuo-ristossa vaihtavat uomaa lumentulonmukaan. Sisämerta ei uskalleta ylittääluoteistuulen aikana, joka painaisi lai-voja kohti saaristoa. Sodankäynninluonne muuttuu, kun siirrytään vuode-najasta toiseen.Säätila ja vuodenaika vaikuttavattietysti paitsi matkaajiin niin myös ta-vallisiin asukkaisiin. Voimakas kevättul-va voi uhata koko kylää. Myrsky heittäälaivoja helposti kareille tai muuten ajaane merihätään. Katovuotena viljastajopa taistellaan.Eläimet, niin pedot kuin riistakin,välttävät ihmisiä. Vaaratilanteita har-voin syntyy, mutta tietysti poikkeuksiaon. Erityisen suuret tai raivopäiset yk-silöt muodostavat uhan koko lähipiirinasujaimistolle ja urhoollisia pedonkaa-tajia haetaan kaukaa. Kokonaan omalukunsa ovat velhokuninkaiden kokeiden
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tuloksina syntyneet pedot – lumiapi-nat, metsätiikerit, suopirut ja monetmuut – joiden käytöksessä on kammot-tavasti vääristyneitä inhimillisiä piirtei-tä. Sitten ovat vielä Borvariasta tuo-dut tai saapuneet hirviöt, joiden käy-tös on usein täysin arvaamatonta. Ja-conialaisten onneksi ne harvoin ovatkiinnostuneet pysyvän reviirin valtaami-sesta, vaan tuntuvat usein vaeltavan le-vottomina ympäriinsä.
Tavoitelluin aarreKysymys luonnon omistamisesta voi toi-mia koko skenaarion perustana. Eteläs-

sä kauppahuoneet ovat käyneet verisiäsotia jokihelmien omistuksesta. Vilje-lysmaan puute uhkaa ajaa kaskeavattalonpojat ja metsäläiset verenvuoda-tukseen. Monin paikoin kanavareittienhallinnoiminen takaa verotulot aateli-sen kirstuun.Liikakansoitus vaivaa Jaconiaa jat-kuvasti pahemmin, joten luonnonvaroi-hin ja elintilaan liittyvät yhteenototlisääntyvät samassa suhteessa. Kyseei ole yksinomaan sivilisaation ja bar-barismin yhteenotosta, vaan laajemminsen määrittämisestä, kuka saa elää jakenen täytyy kuolla.
Luonnon ihmeet ja haasteetLumiapinat kaappaavat angarilaisia jayrittävät pakottaa vankinsa opetta-maan heille tulen salaisuuden.
Rajuilma on huuhtonut pois maata Jaco-nian alisten tunneleiden suuaukon edes-tä; sisällä on vettä polveen asti.
Praedorien joukko yrittää rakentaa yhtei-sen tukikohdan ja kohtaamispaikanWarthin eteläosiin.
Angarissa taottu kallis koru kuljetetaanerämaan vaaroja ja rosvoja uhmaten Cir-coliin.
Villimiehiltä paenneiden vankien on uh-mattava eteläisten metsien vaarojapäästäkseen turvaan Pothiin.
Linnanherra aikoo savustaa kapinallisetesille polttamalla heidän koko metsänsä.
Kanavaverkosto on puhdistettava me-duusoista ja rautamonneista.

Vihreää kultaaLinnanherra palkkaa praedorit johta-maan orjatyövoimalla tapahtuvaa alke-mistisen yrtin viljelemistä.
Angarin kauppahuoneet maksavat kul-taa toisten kauppahuoneiden kaivostensijainnin selvittämisestä.
Japasin kuninkaan valta-asema perus-tuu hänen hallitsemiinsa peltoihin Orain-joen rannoilla.
Selfian kasvun myötä se joutuu valitse-maan liikakansoitusongelmien ja vuoris-tolaisten laaksojen valtaamisen välillä.
Läntisten niittyjen karjatiloilla kesyte-tään villihärkiä, mikä suututtaa paimen-tolaisia.
Justian on murrettava Galthin kuristavaote sen kanavareiteistä.
Oftin aateli maksaa metsätiikereidentaljoista ruhtinaallisesti.



54

Pelaamisen
työkalut

Tarumainen JaconiaJos edellä on käsitelty praedorien elä-mää ja asemaa yhteiskunnassa realis-min ja seikkailunsuunnittelun kannalta,niin seuraavaksi käsittelen praedoreitakaunokirjallisena materiaalina. Praedo-rin genre on ensisijaisesti miekka ja ma-gia -kirjallisuutta, jota voi hyvin pyrkiätoisintamaan myös roolipelissä.
Jaconian erityispiirteetJaconia on hyvin monimuotoinen fanta-siamaailma, jossa riittää kulttuurikoh-taamisia seikkailujen aiheiksi. On maa-seudun sorrettuja talonpoikia. vuoristo-jen barbaareja, merirosvoja, metsäläi-siä, raunioiden ryöstäjiä, paimentolais-ten kanssa kahinoivia uudisraivaajia,erilaisia kultisteja, salaperäisiä velhojaja rappiolla olevia aatelisia.Praedor pääsee kuitenkin parhaitenoikeuksiinsa, kun pelataan sen vahvuuk-sien mukaan. Jaconian suuri kysymyson liikakansoitusongelma. Se aiheuttaayhteiskunnallista jännitettä ja johtaamyös yhteenottoihin sivistyneiden kult-tuurien ja barbaarien kanssa. Borvariapuolestaan koettelee niin aarteenetsi-jöiden selviytymiskykyjä kuin ryöstäjienkeskinäistä luottamustakin.
Praedorin ikonitBorvaria on aarteistaan huolimatta lo-pulta enemmän kuin mitä mies voi kes-tää. Villin magian raiskaama jättiläis-kaupunki muuttaa sinne matkaajia pe-ruuttamattomasti ja usein huonom-paan suuntaan.Varhaisessa lyhyessä BARIAN-sarja-kuvassa Ferron kohtaa riivatun praedo-rin ja MIEKKAMIES-novellin Aric kuuleejonkun seuraavan häntä alati. KUOLLEENJUMALAN PALVELIJA -sarjakuvassa kerro-taan vanhojen praedorien kuolevan sur-

keasti, vailla kunniaa. Erilaisten prae-dorien kohtaaminen antaa perspektii-viä pelaajien praedorien kohtaloon.Borvariaan liittyvät myös velhot jaheidän myötään demoniritarit. Velhotovat KUNINKAAN LAPSET (1998) ja KUOL-LEEN JUMALAN PALVELIJA -sarjakuvissaeräänlaisia taustatoimijoita ja juonit-telijoita, joiden suuret suunnitelmat ve-tävät myös praedorit mukaansa. Vel-hojen tavoitteet ovat salaperäisiä,mutta pääsääntönä tuntuu olevan ha-lu kontrolloida Jaconian tapahtumiakulissien takaa. Siksi he haluavat myöspitää silmällä Borvariasta tulevia tai-kaesineitä, jotka voivat nopeasti muut-taa Jaconian voimatasapainoa. Velho-jen joukko jakaantuu äkkiseltään kat-sottuna kahteen puolueeseen: niihin,jotka haluavat säästää Jaconian Bor-varian kohtalolta ja Curarim-kulttiin,joka haluaa jollakin tavoin murtaa Bor-varian kirouksen. Jälkimmäinen on julis-tettu laittomaksi ja demoniritarit jah-taavat kulttilaisia, mutta kultin tavoit-teen voi nähdä myös jalona. Samoinvelhojen enemmistön Jaconian suojele-misen motivaatiot voi oikeutetusti ky-seenalaistaa. Pelottelulla ja valhein hal-litseminen on vanha temppu.Oman käänteensä Borvarian merki-tykseen ja vaikutukseen tuovat pai-mentolaiset. Jostakin syystä heimojajohtavat paimentolaisvelhot, kun yleen-sä velhot karttavat Borvariaa kaikinkeinoin. Epäilemättä paimentolaisvel-hoilla ja sitä kautta erityisesti varna-kansalla on omat näkemyksensä Bor-variaan suhtautumisesta. Kenties hetoimivat Borvarian rajavartijoina taiehkäpä he tutkivat Borvariaa jonkinsuuremman suunnitelman vuoksi? Mah-dollista on sekin, että kaikessa hiljai-suudessa he yrittävät koota Borvarian
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nimettömistä olennoista jonkinlaistaarmeijaa omia laidunalueita puolustaak-seen. Tai ehkä he etsivät keinoa, jolla ki-rottua maata voisi hallita.Paimentolaisten asema liittyy Jaco-nian liikakansoitusongelmaan. Uudisrai-vaajat joutuvat alati konflikteihin pai-mentolaisten kanssa laidunmaista javiljelysalasta.
Uskonto juovuttaa, valta korruptoiJaconiassa ei ole puhtaita ideologioita.Parhaat miehet ja naiset ovat niitä, jot-ka rehellisesti rakastavat läheisiään japitävät huolta omistaan. Praedoreita it-seään leimaa eräänlainen päämäärättö-myys, mutta juuri se varjelee heitäsortumisesta väärille teille. KUNINKAANLAPSET -sarjakuvassa ritari Sivius uhkaakoko Jaconiaa, koska luulee voivansahallita demonia. TIETO JA TUSKA -sarjaku-vassa taas kuvataan Farrignian hovinrappiota. Vanha Koirakin päätyy taiste-lemaan jonkinlaisia kulttilaisia vastaanPETOJEN HERRA -novellissa.Praedor-fiktioon siis kuuluvat funda-mentalistit, jotka ovat oman näkynsäsokaisemia ja tallovat sen vuoksi ihmi-siä alleen. Päämäärä voi olla hyvä, mut-ta alati moraalittomammiksi käyvät kei-not tekevät toiminnasta julmaa ja epä-oikeudenmukaista. Jumalallisen tahdontoteuttamiseksi mikään inhimillinen uh-ri ei ole liian suuri, kunhan sen vain an-taa joku muu kuin kultisti itse. Yhtä-lailla hallitsijat osoittautuvat hedonis-teiksi, jotka käyttävät valta-asemaan-sa pelkästään omien (kieroutuneiden)halujensa tyydyttämiseen.Ei siis ihme, että Ferron synkisteleeuseissa tarinoissa. Hän, kaikkienpraedorien esikuva, on melankolinen hah-mo, joka liikkuu ajoittain vakavien mielen-järkytysten rajamailla.

Parhaat praedoritPraedorien keskinäinen asema määräy-tyy urotöiden perusteella. Mitä maineik-kaampi praedor on, sitä enemmän kunni-oitusta ja apua hän voi odottaa muiltapraedoreilta. Tietysti monet praedorienteoista ovat laittomia, joten maineik-kaat praedorit ovat usein myös jahda-tuimpia. Siksi heidän tunnetaankin mo-nella eri nimellä.
Mahtavimpien praedorien joukkoon pää-see tekemällä sankaritekoja:
Haasta soturiklaanilainen kaksintaiste-luun ja selviä siitä hengissä.
Katso Borvarian valtavaa petoa silmäs-tä silmään ja selviä kohtaamisesta hen-gissä.
Kohtaa naispuolinen praedor ja saa hä-net turvautumaan itseesi.
Kohtaa paimentolaisvelho ja selvitä, mi-tä he aikovat.
Perusta ryöstösaaliin rahoittamanaoma kauppahuone tai majatalo.
Tunkeudu Circoliin ja selviä hengissä ta-kaisin ulos.
Vie taikaesine demoniritarien nenänedestä.
Löydä jokireitti Borvarian läpi.
Nouse jonkin kaupunkivaltion hallitsijaksi.
Nöyryytä kultisteja pilaamalla heidänuhritoimituksensa.
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Miekka ja magia1930-luvulla Robert E. Howardin Co-nan-tarinat loivat pohjan kokonaisellekirjallisuudenlajille, joka nimettiin sit-temmin miekka ja magia -kirjallisuudek-si. Howardin tyyli sai myöhempinä vuo-sina ihailijoita, kuten C. L. Mooren,Fritz Leiberin, Michael Moorcockin jaKarl Wagnerin. Praedor-fiktio osuu tä-hän samaan virtaan. Jokainen taiteilijakuitenkin käyttää genren tyylipiirteitäomalla tavallaan, joten kaikista sään-nöistä on poikkeuksia.
Sankarien tuntomerkitMiekka ja magia -sankarit ovat itsenäi-siä, vapaita sieluja. He eivät tarvitse yh-teiskuntaa antamaan heille asemaa jamerkitystä, vaan he itse ottavat halua-mansa paikan maailmassa. Usein tämätarkoittaa, että he ovat maata kiertä-viä miekkamiehiä, jotka omankäden oi-keuteen turvautuen ylläpitävät omaamoraaliaan. Itsestään ylpeinä he ovatusein tietoisia kunniastaan, joten erilai-set haasteet tapaavat vetää heitä puo-leensa. Kaikesta huolimatta heidänkintäytyy ansaita elantonsa, joten useinhe ajautuvat joko erilaiseen ryöväämi-seen tai palkkionmetsästäjien töihin.Yhtä tyypillistä on, että vaikeudet vainkohtaavat heitä ja niistä pitää sittenselviytyä. Luonteeltaan he ovat usein ai-ka suoraviivaisia persoonia, jotka rakas-tavat ja vihaavat rehellisesti ja täysilläeläen.Miekka ja magia -sankareiden muitavastineita ovat westernien karjapaime-net sekä japanilaiset samurait, jotkavaeltavat ympäri maata, kenties töitäetsimässä. Jos jokin juoni toimii wester-nissä tai samuraitarinassa, niin sen pe-rusidea toiminee myös miekka ja magia-tarinassa.

Miekkamiehet ovat tavallisesti yksi-näisiä kulkijoita, mutta saattavat sil-loin tällöin myös lyöttäytyä kaksikoiksitai pieniksi seurueiksi. Näin tapahtuulähinnä silloin, kun useamman sankarintie vie samaan suuntaan. Jokin tavoitevoi olla edullinen heille kaikille tai ken-ties heitä sitoo jokin yhteinen kohtalo.Sitäkin näkee, että hahmot päätyvätsattuman kautta samaan tilantee-seen, jossa yhteistyö parantaa molem-pien menestymistä. Tavallista on, ettäseurueen jäseniä sitoo yhteen useam-pikin syy.Ryhmittymät ovat kuitenkin ainalöyhiä ja joskus kuolema korjaa synkkääsatoaan. Kun päähenkilöitä on useam-pia, suurin sankarillinen hyve on uhrau-tua toisten puolesta. Vastaavasti suu-rin rikos on pettää muut oman edunnimissä. Näin hengenvaaralliset tilan-teet luovat draamaa koettelemalla yh-teistyötä ja luottamusta.
Naisten asemaMaailma on tässä kirjallisuudenlajissajulma ja armoton. Yleensä oikeuksiaanvoi puolustaa vain väkivalloin. Niinpänainen pärjää, jos hän on yhtä hurjasoturi kuin mieskin tai omaa muita kei-noja, joilla puolustaa itseään. Noituustai jonkin miesjoukon johtajuus ovattyypillisimpiä keinoja.Tavallisempaa on, että naiset toimi-vat miessankarien motivoijina. Täyteenelämään kuuluu paitsi väkivalta, myösromantiikka ja seksi. Pulassa oleva nai-nen tuskin jää auttajaa vaille. Rakas-tuneet tai joskus rakastajiinsa petty-neet naiset voivat myös järjestää pää-henkilölle tilaisuuden vihollisten voitta-miseen. Sankareiden suhteet kuitenkinharvoin ovat pitkäikäisiä, mutta useinsitäkin intohimoisempia.
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Juonittelua kulisseissaSiinä missä miekka ja magia -kirjallisuu-den sankarit ovat suorasukaisia hahmo-ja, sivistyneen yhteiskunnan vallanpitä-jät ovat petollisia ja kieroja. Poliittinenkähmintä on mukana monessa tarinas-sa ja juuri näihin juonitteluihin sankaritusein sotkeutuvat. Tarinan lukijalle juo-nittelujen kokonaiskuva on toki selvä,mutta yksittäisen henkilöhahmon pers-pektiivistä näin harvoin on. Tähän tyy-liin pelatessa siis pelaajan kannattaavarautua siihen, että kaikki ei selviä javastaavasti pelinjohtajan on syytä pi-tää mielessään, että juonittelujen sel-vittäminen hahmon näkökulmasta ei olehelppoa. Yleistä on, että hovijuonitte-lut muuttavat välitöntä paikallista po-liittista tilannetta radikaalisti. Niinpävarsinkin häviäjien puolelle joutuminensaattaa johtaa melkoisiin vaikeuksiinlaillisen yhteiskunnan kanssa.Taustajuonen kannalta voi olla kysepoliittisesta kädenväännöstä ja perilli-syyskysymyksistä, mutta päähenkilötovat useimmiten kotonaan taisteluken-tillä. Niinpä kamppailu vallasta ratkais-taan usein lopulta sodankäynnillä. Näis-sä kuten muissakin yhteenotoissa pelk-kä raaka voima ei ratkaise, vaan tarvi-taan oveluutta ja hurjapäisyyttä. Eten-kin viholliset käyttävät usein avukseenpetosta, mihin on kaatunut useampikinmiekka ja magia -sankari. Tappio taiste-lukentällä ei kuitenkaan tarkoita välitön-tä kuolemaa. Usein vastapuoli haluaavankeja joko uhreiksi, orjiksi tai tietojensaamista varten. Sitäkin tapahtuu, et-tä sankari selviää kuolemankurimukses-ta menettämällä tajunsa tai haavoit-tumalla muutoin. Tällaista "pelastautu-mista" seuraa kuitenkin usein puolikuol-leen sankarin kamppailu erämaan voi-mia vastaan.

Hirviöt ja velhotYliluonnolliset viholliset ovat tyypillisiämiekka ja magia -genressä. Teräs teho-aa miltei aina näihin tuhon ja hävityk-sen petoihin. Tämä ei kuitenkaan tar-koita sitä, että raivokas miekanheilu-tus riittäisi surmaamaan kaikkia peto-ja. Monesti hirviöt ovat niin suurikokoi-sia, ettei yksittäinen miekanisku taikymmenenkään riitä niitä tappamaan.Mammuttimaisia petoja vastaan pär-jääkin paremmin nokkeluudella ja niidenheikkouksiin iskemällä, mikä pätee eri-laisten haasteiden voittamiseen yli-päänsä.Genren velhot eivät tunnu useinkaankaipaavan mitään erityistä motivaatio-ta toiminnalleen. Ne tuntuvat usein it-senäisten sankareiden vastavoimilta:vallanhimo, kostonhalu ja silkka pahan-suopaisuus ohjaavat heidät alista-maan tavallista kansaa ja jopa hävit-tämään kuningaskuntia. Sankaria heuhkaavat siinä sivussa.Velhojen voimat eivät suinkaan ainaole puhtaasti yliluonnollisia. Paljon ta-vallisempaa on, että he menestyvätvalhein ja yksinkertaisin silmänkääntö-tempuin manipuloimalla muita ihmisiäpalvelemaan omia päämääriään. Prae-dorin tapauksessa muutamin alkemis-tisin liemin varustettu juonittelija pys-tyisi samaan kuin miekka ja magia-kirjallisuuden velhot yleensä.Toisaalta velhoilla on myös todellisiavoimia, jotka liittyvät erityisesti mui-naisten hirviöiden tai demonien manaa-miseen esiin uhrimenojen avulla. Näidenmahtavien voimien kontrolloiminen onkuitenkin asia erikseen. Ei olekaan har-vinaista, että hirviöt riistäytyvät hal-linnasta ja saattavat villillä raivoami-sellaan sotkea velhon omatkin suunni-telmat.
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Praedor-oraakkeliSeikkailuroolipelaamisen skenaarioidenkeksimisen apuna on jo 1980-luvulla esi-tetty erilaisia skenaariogeneraattorei-ta. Ne tarjoavat yleisen seikkailun run-gon ja runsaasti vaihtoehtoja eri ele-menteistä: kuka palkkaa, mihin tehtä-vään, mitä vastuksia kohdataan, missätapahtuu ja niin edelleen. Vincent Bake-rin IN A WICKED AGE (2008) -roolipelis-sä skenaariogeneraattorina on puoles-taan esitelty malli, jossa pelaajat ar-povat joukon genreen sopivia tilanteitaja hahmoja. Näistä ja kehittämällä hah-mojen välille ristiriitoja syntyy skenaa-rio. Päätin seurata Praedorin kohdallajälkimmäistä mallia.
KäyttöohjeetSeuraavilla sivuilla on lyhyitä listoja ske-naarioiden elementeiksi. Ne on noin kar-keasti ottaen jaettu kolmeen ryhmään:henkilöhahmoihin, tapahtumiin ja "kulis-seihin", jotka voivat olla paitsi tapahtu-mapaikkoja, niin myös tapahtuma-aiko-ja tai esineitä. Käytännössä kuvauskuitenkin kattaa monessa kohdin jopakaikki kolme asiaa. Tarkoitus on, ettäskenaariota pohtiva pelinjohtaja voi ar-poa muutamia elementtejä, katsoa mi-tä täkyjä pelaajahahmoista ja aiem-mista pelitapahtumista nousee ja luo-da näiden pohjalta seikkailun. Samaantapaan ne palvelevat myös sellaista, jo-ka haluaa kirjoittaa Praedor-fiktiota jakaipaa ideoita tarinoilleen.Annetut elementit voivat kuvata ta-pahtumia, jotka ovat jo tapahtuneet,tapahtuvat seikkailun aikana tai jotkavoivat tapahtua, jos asiat siihen suun-taan etenevät. Myös tapahtumapaikatvoivat olla sellaisia, jonne seikkailu voiviedä, jos niikseen tai kenties niissä ta-pahtuu vain jotain skenaarion taustata-

rinan kannalta olennaista. Henkilötvoivat olla pelaajahahmoja tai sivuhah-moja, aivan sen mukaan, mikä pelinjoh-tajaa inspiroi ja miten hän saa hahmotsommiteltua seikkailuun. Nämä elemen-tit vaativat siis vielä huomattavanmäärän pelinjohtajan panostusta. Nii-den ensisijainen tarkoitus onkin antaavirikkeitä mielikuvitukselle.
Praedorin tyyliPraedoria voi pelata karkeasti jaotellenkolmella eri tyylillä: realistisena muta-paskafantasiana, eeppisenä ooppera-fantasiana tai Borvariaan keskittyvä-nä apokalyptisena fantasiana.Ensimmäinen näistä tarkoittaa peli-tyyliä, jossa pelaajahahmot eivät teeerityisen merkittäviä tekoja eivätkäkohtaa Jaconian legendoja. Pelaaminenpyörii enemmän praedorien arjen ku-vauksen tasolla ja heidän selviytymis-kamppailuaan seuraten. Eeppisyys viit-taa mahtipontisempaan pelaamiseen,jossa uhmataan kaanonin rajoja ja an-netaan pelaajahahmoille mahdollisuuk-sia vaikuttaa Jaconian tulevaisuuteen.Apokalyptinen Borvaria puolestaan toi-mii kuvana vaarallisesta tuhoutunees-ta maailmasta, josta dyykkarit käyvätetsimässä aarteita. Nämä keräilijätetsivät myös ratkaisua Jaconian tilan-teeseen, joka on liikakansoituksen ai-heuttamien mullistusten vuoksi maail-manlopun partaalla.Käytännössä peliporukan ei tieten-kään tarvitse lukkiutua vain yhteentyylisuuntaan. Eri pelikerroilla voi halu-tessaan pelata erityylisiä seikkailuitaja vimmaisimmat pelinjohtajat voivatjopa pyrkiä yhdistelemään elementtejäeri tyylisuunnista. Eritoten apokalypti-set teemat on helppo liittää kumpaantahansa muista tyylisuunnista.
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Mutapaskan henkilötValitse taulukko ja heitä 1n. Mutapaskan tapahtumatValitse taulukko ja heitä 1n.
1) Kulkutauti ajaa talonpojat epätoi-voisiksi mierolaisiksi ja maantie-rosvoiksi.
2) Rettelöitsijät aloittavat kapakka-tappelun.
3) Nuori nainen kirkuu jäädessäänvainoojansa käsiin.
4) Petoeläin katselee nälkäisin silminmailleen eksyneitä kulkijoita.
5) Jumalansa nimissä palvoja ei epä-röi tehdä hirmutekoja.
6) Nuoren linnanherran kädet ovattahriintuneet verestä vallanhimonvuoksi.

1) Sotamaalauksin koristautuneetsoturit raiskaavat ja tappavattulipalon valossa.
2) Niin jumalten, rahan kuin oikeu-denkin palvelijat etsivät samaa.
3) Rakastaja päättää pakomatkan-sa, kätkee sormuksen ja kohtaavihamiehensä.
4) Äiti itkee menetettyään kaikkeinrakkaimpansa.
5) Salaliittolaiset aikovat tappaatyrannin valhein ja vierain veitsin.
6) Barbaarit tajuavat nuoren kauppi-aan huijauksen.

1) Uupuneet palkkasoturit kääntä-vät katseensa talonpoikien mök-keihin ja vilja-aittoihin.
2) Nuorukainen on järkyttynytkatsellessaan verityönsä uhria.
3) Aamun tullen petollinen varas onehtinyt jo kauas.
4) Armoton linnanherra tekee viimei-sen vääryytensä.
5) Voittamaton soturi kaatuu sisa-rensa petoksen kautta.
6) Kaupunginvartija tietää tekevän-sä väärin, mutta kätkee silti ra-hat pussiinsa.

1) Linnakkeen muurit murtuvat lopul-ta hellittämättömän sotajoukonedessä.
2) Vanhojen tuttavien kohtaaminenjohtaa asioiden sotkeutumiseen.
3) Ruoskittu orja katkoo kahleensa,murskaa vartijoidensa kallot javannoo kostoa.
4) Papin palkkaama alkemisti pake-nee löytönsä kanssa.
5) Kreivittären metsästyskoira löy-tyy revittynä pensaan alta.
6) Itsepintaisen kosijan torjuttu rak-kaus muuttuu synkäksi himoksi.
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Mutapaskan kulissitValitse taulukko ja heitä 1n. Oopperafantasian henkilötValitse taulukko ja heitä 1n.

1) Lepattavat soihdut valaisevatvanhan suvun linnakkeen kolkkojasaleja.
2) Tuorein kukin ja hunajaruukuin pei-tetty vanha pakanallinen alttari.
3) Rauhallisen maalaiskylän synkkäsalaisuus paljastuu yöllä.
4) Kadonnut vanha kauppasopimuslöytyy odottamattomasti.
5) Karavaani mukanaan vankkureitaja kulkijoita vierailta mailta.
6) Suden huuto synkän metsän kes-kellä kylvää kauhua katuvan van-huksen sydämeen.

1) Barbaaripäällikkö ei aio levätä en-nen kuin on kostanut tyttärensäkuoleman satakertaisesti.
2) Haavoittunut paimentolaisvelhovie kiireisiä uutisia Circoliin.
3) Huora kätkee poveensa alkemistinarvokkaimman reseptin.
4) Mustat kissat sulkevat kylän por-tit ja sytyttävät sen palamaan.
5) Jokilaivuri sinkoaa keihään toisen-sa jälkeen vesipedon selkään.
6) Kerjäläisruhtinas kuristaa kunin-kaan ja julistautuu Jaconian kei-sariksi.

1) Talonpojat kokoontuvat kielletynkultin pyhäpäivänä.
2) Barbaarileirissä muukalaisia kat-sotaan epäilevästi, haastavasti.
3) Porottavan auringon alla eksyneenkatse kiertää tasaista horisont-tia ja palanutta maata.
4) Kauhutarinat eivät pysäytä epä-toivoista naista tunkeutumastakiellettyyn raunioon.
5) Kiertävien sirkustaiteilijoidenjoukko kätkee murhaajan.
6) Kanavan vesi punertuu verestä,kun kauppias ei taivu.

1) Peto toisesta maailmasta iskeeavuttoman talonpojan kimppuun.
2) Naisen runnellussa kehossa asuukostonhimoinen henki.
3) Sotapäällikkö taistelee viimeisenäylivoimaista vihollista vastaan,mutta joutuu lopulta vangiksi.
4) Metsän lapset vievät ruhtinaanpojan ja kasvattavat hänet oma-naan.
5) Rakastunut demoniritari kiitäähalki maan etsien nuorta naista.
6) Rosvopäällikkö kirkuu joutuessaandemonin riivaamaksi.
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Oopperafantasian tapahtumatValitse taulukko ja heitä 1n. Oopperafantasian kulissitValitse taulukko ja heitä 1n.
1) Epäröimättä tuleva hallitsijatyöntää serkkunsa mereen.
2) Salamurhaaja epäonnistuu LialaMadan tappamisessa.
3) Curarim-kulttilaiset erehtyvätluullessaan voivansa hallita vie-kasta demonia.
4) Ennustuksen mukainen lapsi syn-tyy Kuolleen jumalan merkki rin-nassaan.
5) Luonnottomat salamat raasta-vat temppelin tornit palasiksi.
6) Kerjäläinen painaa mieleensä kuu-lemansa salaisuuden alkemiasta.

1) Voittajat pinoavat häviäjien päätkasaan poltetun kylän keskelle.
2) Noita piirtää verellä merkit luolansuuaukolle ja päästää luonnotto-man kutsuhuudon.
3) Ritari kiertää talosta taloon jasaa talonpojat aseistautumaan.
4) Velho tajuaa virheensä vasta sil-loin, kun ei pysty kontrolloimaanpetoa.
5) Vestar Madan kielletty rakastaja-tar hirtetään ja temppeli palaa.
6) Ylpeytensä loukannut kaksintais-telija ilmoittaa haasteensa.

1) Maan alla kulkevia käytäviä reu-nustavat hautapaikat.
2) Pako Circolin Rangaistusten salis-ta kauhistuttaa velhoja.
3) Vaikka kulkija kuinka kiirehtii, noi-dan kiroamana hän ei ehdi poissoilta ennen auringonlaskua.
4) Muukalainen piirtää kapinallistenleiritulen valossa demonisia merk-kejä.
5) Liekkikehän sormuksella nainenhallitsee koko maakuntaa.
6) Paimentolaisten karjalaumat so-dan autioittamalla maaseudulla.

1) Velhot uhkaavat polttaa senniitti-munkkien pääluostarin kirjaston.
2) Kauppahuoneen johtajat kuuntele-vat uutista kultalöydöstä yllätty-neinä ja ahneina.
3) Rosvoruhtinaan kidutuskammionielee naisen huudot.
4) Vihreiden niittyjen linnoitukset jamaatilat sytyttävät merkkitultenketjun.
5) Hämyinen majatalo, jonka salissamestarivaras juo, nai ja kuolee.
6) Muinaisten raunioiden päälle ra-kennettu linnoitettu maalaiskylä.
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Maailmanloppufantasian henkilötValitse taulukko ja heitä 1n. Maailmanloppufantasian tapahtumatValitse taulukko ja heitä 1n.
1) Retkueen viimeinen eloonjäänytpalaa raunioista mukanaan kou-rallinen siemeniä.
2) Vanha praedor surmaa haastajan-sa kapakkatappelussa.
3) Haavoitettu peto pakenee vangit-sijoiltaan ja kylvää tuhoa.
4) Vasta Suden autiomaan ylitetty-ään kulkija tajuaa, mikä hänenreppuunsa oikein on mönkinyt.
5) Uskonsa ja rakkautensa vuoksinainen katoaa Borvariaan.
6) Ahne välittäjä näkee tilaisuutensaja pettää praedorit.

1) Paimentolaiset syöksyvät verot-tamaan ryöväreitä.
2) Kartan piirrettyään nainen var-mistaa, ettei kukaan muu selviätakaisin ihmisten ilmoille.
3) Ovela velhojen kätyri etsii pätevääpraedorryhmää.
4) Velkojat tavoittavat maineikkaanpraedorin ja hakkaavat hänet.
5) Nimetön olento yrittää jatkaa en-tistä elämäänsä.
6) Haavoittunut praedor luulee tur-haan, että hänen haavansa onvain lihassa.

1) Pikkupedot nuuhkivat verta rau-nioiden seassa.
2) Moni paimentolainen kaatuu en-nen kuin rajan ylittänyt peto ontapettu.
3) Nuori kulkija pudottaa puoliksisyömänsä hedelmän kädestään.
4) Armeija lähestyy Borvariaa, ta-voitteenaan rakentaa linnoitus.
5) Tyhjät silmäkuopat tuijottavattuhotun seurueen jäännöksiä.
6) Nainen tulee tajuihinsa ja tajuaaolevansa nimettömien olentojenympäröimä.

1) Kulkija tekee virheen ja kauan rau-hassa nukkuneen pedon silmä rä-vähtää auki.
2) Uteliaat ja ahneet silmät seuraa-vat tunkeilijoita vieraalla maalla.
3) Nimetön olento kiillottaa sormuk-sen vaakunaa kiivaasti.
4) Ötökät kiemurtelevat sisäänhaarniskan nivelistä ja purevatkiinni lihaan.
5) Nainen ja mies syleilevät toisiaanyön laskeutuessa Borvariaan.
6) Todisteita Borvarian takaisistamaista tuonut mies murhataan.
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Maailmanloppufantasian kulissitValitse taulukko ja heitä 1n. SkenaarionluomisesimerkkiPelaajat pyytävät pelinjohtajalta eeppi-sen fantasiaseikkailun.
Pelinjohtaja valitsee ylimmät taulukotja heittää kolmesti noppaa. Tuloksetovat 2, 2, 4.Siis rujo ja kostonhimoinen nainen,epäonninen salamurhayritys ja demoni-sia merkkejä leiritulilla.
Pelinjohtaja katsoo hahmoja ja miettiiviime pelikerran tapahtumia.Edellisessä skenaariossa hahmot ovatseikkailleet Todissa, joten Liala Madansalamurhausyritys ei oikein sovi. Paitsijos murhayritys tapahtuikin kauan sit-ten ja nyt salamurhaaja elää maan-paossa etelässä. Eeppisyyden nimissävalitaan Oftin korkein hallitsija eli ku-ningas, jonka uhri rujo nainen saa olla.Kapinalliset taas voisivat olla näin ete-lässä metsäläisiä. Pelaajahahmoistayksi on ritari, eteläisen aatelissuvunvesa, toinen taas palkkionmetsästäjä.
Pelinjohtaja kehittää seuraavanlaisenskenaarion rungon:Oftin kuningas Jawis Mustasalo nap-pasi mailtaan pakananoidan, Ehunan,ja yritti tappaa tämän. Nainen jäi kui-tenkin henkiin ja vannoo nyt kostoa ku-ninkaalle. Ehuna on salatieteiden tun-temuksellaan pelotellut useita metsä-läisklaaneja puolelleen sotaa varten jahankkinut oikeaksi kädekseen maan-paossa elävän salamurhaajan, Dairin.

Kuningas on kuullut noidan uhkauk-sesta nylkeä kaikki aateliset ja kutsuuaatelissuvut (ja pelaajahahmoritarin)avukseen. Noidan päästä luvattu suuripalkkio riittänee motivoimaan palkkion-metsästäjää.

1) Kartan osoittama rakennus löy-tyy lopulta osin romahtaneena javeteen vajonneena.
2) Kauppiaan vartijat järjestävätväijytyksen kaupantekopaikalle.
3) Vieraat saapuvat paimentolaisvel-hon tarkoin varjeltuun pyhäkköön.
4) Selittämättömästi tutulta tun-tuva paikka keskellä Borvariaa.
5) Portti, jota ympäröi vehmas kas-vusto ja makealta tuoksuva ilma.
6) Poikasia saaneen suuren kasvin-syöjän pesä keskellä arvotavaroi-ta.

1) Hyvin säilynyt unohdettujenjumalten temppeli.
2) Borvariasta löytyy nimettömienolentojen johtajan koti.
3) Alkemistin liemi, joka tekee Borva-rian vedestä juomakelpoista.
4) Myrsky raivoaa Suden autiomaas-sa estäen matkaamisen.
5) Ahne retkueen rahoittaja vaatiiottamaan suuren riskin aarteenhaltuun saamiseksi.
6) Demoniritarit yrittävät sulkeaFarrignian Sinisen kilven korttelinetsintöjen ajaksi.
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Borvarian kartoittaminenRyöstöretket Borvariaan ovat perinteis-tä praedorien työtä, vaikka tätä on ku-vattu julkaistussa Praedor-fiktiossahämmästyttävän vähän. Ehkä raunioi-den ryösteleminen sopii helpommin roo-lipelin kuin tarinan aiheeksi. Epäilemät-tä monessa roolipelikampanjassa onkintutustuttu Borvarian salaisuuksiin.Borvarian käsitteleminen ei kuiten-kaan ole liian helppoa. Mistään ei ole ol-lut saatavilla "virallisia" Borvarian kart-toja eikä sinne sijoitettuja skenaarioitaole käsiini osunut. Muutamat tahotovat kuitenkin esittäneet omia työkalu-jaan Borvarian luomiseksi. Eri peliryh-mät hyötyvät erilaisista työkaluista, ei-kä liene mahdotonta käyttää useam-paa työkalua yhtä aikaa.
Borvaria taulukoitunaBORVARAATTORI tarjoaa taulukoita, joidenavulla voi arpoa erikuntoisia rakennuk-sia ja muita kohteita sekä kohtaamisiaBorvarian olentojen kanssa. Perusaja-tuksena on, että praedorit voivat koh-data rauniokaupungissa erilaisia olen-toja, mutta mielenkiintoisimpia ovaterityiset kohteet. Tämä Petteri Hanni-lan apuväline ohjaa luomaan ja pelaa-maan suoraan näitä mielenkiintoisem-pia paikkoja ja tilanteita. Hannila ontehnyt myös kätevät taistelumonitorit,Excel-taulukot, jotka aina avattaessaarpovat satunnaiset ominaisuudet eri-laisille Borvarian olennoille.Sakari Peurasen SOTAMESTARIN KIRJA(versio 1.22., 2009) puolestaan esit-tää lukuisten muiden taulukoiden ja lisä-sääntöjen ohella myös valmiita kohtaa-misia ja ilmiöitä kirotulle maalle erivuorokaudenaikoina. Peuranen tarjoaamyös muutamia taulukoita avonaistenporttien vaikutusten käsittelemiseen.

Haaste kerrallaanVuorela on jatkanut maagisten raunioi-den ryöstelemisen käsittelyä STALKER-roolipelissään. Siinä ohjeistetaan kä-sittelemään raunioseutua alueittain,kohtaus kerrallaan. Tausta-ajatus onsama kuin Hannilalla: ryövärit kulkevatraunioiden keskellä kauan, mutta pe-laaminen kohdistetaan niihin hetkiin,kun he löytävät jotakin mielenkiintoista(tai jokin löytää heidät...). Olen seuran-nut samaa ajatusta kehittäessäniomaa Borvarian kartoittamisen työka-lua.Siinä missä BORVARAATTORI kiinnittäähuomiota Borvarian sääntötekniseenpuoleen, olen itse pyrkinyt pohtimaanhieman enemmän sitä, miltä Borvarianäyttää ja tuntuu sekä sitä, millaisiahaasteita siellä on. Edellisillä sivuillaannettu Praedor-oraakkelin Borvaria-osuus keskittyy luomaan tarinoita,mutta tämä työkalu auttaa käsittele-mään Borvariaa haasteita ja palkkioitapursuavana ympäristönä.
Korteista lukemallaBorvarian karttaa luodaan ruutu- taimieluummin heksapaperille. Kun pelaa-jahahmot lähestyvät tiettyä ruutua,pelinjohtaja vetää neljä pelikorttia jamäärittelee näiden avulla Borvarianalueen keskeiset piirteet. Ensimmäinenkortti kertoo maamerkin, toinen raken-nusten tyypin, kolmas asukkaat ja nel-jäs aarteet. Pelinjohtajan tehtäväksijää luoda näistä elementeistä kappaleBorvariaa.Korttien kuvauksissa "punainen"vastaa herttaa ja ruutua, "musta"taas luontevasti pataa ja ristiä. "Iso"tarkoittaa kuvakortteja sekä kymppiäja "pieni" vastaavasti numeroja 2–9.
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PunainenÄssä: meneillään oleva tapahtuma.Esimerkkejä: suurpeto liikkuu, rakennussortuu, tulipalo, kasvillisuus leviää äkilli-sesti, nimettömien olentojen rituaali,myrsky, haaskansyöjät kokoontuvat.
Iso: erikoinen korkea rakennelma.Esimerkkejä: siitä kohoaa korkeita ohui-ta piikkejä, se on erikoisten kasvien pei-tossa, sen ympärillä on erottuva sää-ilmiö, se on pudonnut muualta.
Pieni: tavallinen korkea rakennelma.Esimerkkejä: useita kerroksia, torni, sil-ta, muistomerkki, kupolikatto, akvedukti,muuri tai linnake, pitkä ja korkea halli,patsas, riemukaari.

PunainenÄssä: alueella on avoin portti.Esimerkkejä: ympäristö on lumen ja jäänpeitossa, pikkutavarat leijuvat ilmassaja kaikki liike on hitaampaa, alue on täy-sin pimeä eikä sitä voi valaista lainkaan.
Iso: alueella raivoaa kirotun maan ilmiö.Esimerkkejä: taivaalla leijuu outoja valo-ja, läheltä kuuluu epäselvää mutinaa,seiniin ilmestyy punaisia symboleita jakuvia, joku näyttää vaanivan kulkijoita.
Pieni: rakennelma on raunioitunut.Esimerkkejä: katto on romahtanut, ra-kennuksen lattia pettää ja avautuu vie-märiin, kerrosten välillä ei ole portaita,maaperä on louhikkoa.

Ensimmäinen kortti: Maamerkki Toinen kortti: Rakennukset

MustaÄssä: praedorien leiri.Esimerkkejä: praedorit laskevat juurisaalistaan, praedorit hoitavat haavoit-tunutta ystäväänsä, praedorit pakkaa-vat palatakseen tyhjin käsin.
Iso: erikoinen laakea maamerkki.Esimerkkejä: murskaantuneita raunioita,sumua, hyllyvää maata, kraateri tai suu-ri kuoppa, alkeellisia rakennelmia Borva-rian tuhon jälkeiseltä ajalta.
Pieni: tavallinen laakea rakennelma.Esimerkkejä: useamman tien risteys, to-ri, tallit, puisto, lampi, areena, kävelyka-tu, kuivunut joen sivu-uoma, huvimaja,suihkulähde, matala halli.

MustaÄssä: alueella on epäkuolleiden temppeli.Esimerkkejä: käytävillä kulkee epäkuollei-ta pappeja, ulkopinnat ovat paljaat kas-villisuudesta, sisältä kuuluu laulua, kul-tainen patsas on epäolento.
Iso: rakennus on merkittävä.Esimerkkejä: huvila, palatsi, kirjasto, lin-na, hautakammio, hallintorakennus, liike-keskus, taidemuseo, sairaala, ooppera-talo, akatemia, observatorio.
Pieni: alueella on vaarallista tiheikköä.Esimerkkejä: piikkiköynnöksiä, lihansyöjä-kasveja, tahmaista seittiä, pesäänsäpuolustava kasvinsyöjä, hallusinogeenejälevittäviä kasveja.
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PunainenÄssä: alueella on taikaesine.Valmiita esimerkkejä löytyy sääntökirjansivuilta 88–89. Erityisesti mustat ta-lismaanit ovat jääneet paikoilleen. Lisäk-si taikakristallit ovat yleisiä.
Iso: alueella on Borvarian arvoesineitä.Esimerkkejä: koruja, arvokkaista materi-aaleista tehtyjä käyttöesineitä, jalokivinkoristeltuja taide-esineitä, kirjakääröjä,korkealuokkaisia tarve-esineitä.
Pieni: alueella on Borvarian taidetta.Esimerkkejä: seinäkirjoituksia tai -maa-lauksia, metallisia korkokuvatauluja, huo-nokuntoisia kirjakääröjä, veistoksia, ras-kaita kattokruunuja.

PunainenÄssä: alueella asuu valtava peto.Esimerkkejä: pedon tuntosarvet nouse-vat maan pinnalle ja aistivat ohikulkeviapainavia olentoja, peto nukkuu kerälläavoimella paikalla.
Iso: alueella metsästää petoja.Esimerkkejä: peto yrittää uhittelemallakarkottaa tunkeutujat mailtaan, pedonsyntytuska tekee siitä yhtä vaarallisenohikulkijoille kuin sille itselleenkin.
Pieni: alueella liikkuu rauhallisia olentoja.Esimerkkejä: pikkupetojen silmät kiiluvatpimeässä, suuri kasvinsyöjä laiduntaakiireettömästi, pikkupetojen pesässä onlikaisia arvoesineitä.

Kolmas kortti: Asukkaat Neljäs kortti: Aarteet

MustaÄssä: alueella vaanii nimetön johtaja.Esimerkkejä: se yrittää vangita tunkeili-jat kiduttaakseen heitä, se yrittää kes-kustella kulkijoiden kanssa, se yrittääestää praedorien ryöväilyn.
Iso: alueella liikkuu nimettömiä olentoja.Esimerkkejä: aikuiset penkovat raunioi-ta, pari soturia pitää vahtia, aikuisethyökkäävät ryhmän kimppuun yrittäenryöstää heidän ruokansa.
Pieni: alueella on vähäisiä olentoja.Esimerkkejä: arkoja kasvissyöjiä, kor-kealla liikkuvia siivekkäitä kasvissyöjiä,nimettömiä rääpäleitä, kasveja muis-tuttavia petoja, ötököitä, myyriä.

MustaÄssä: alueella on "kartta".Esimerkkejä: praedorien matkakerto-mus, vanha korkokuva kaupungista, sei-nään piirretty kulkureitti, tärkeän ra-kennuksen sijainnin osoittava kyltti.
Iso: alueella on praedorien jälkiä.Esimerkkejä: leiripaikan jäänteet, keski-näiseen taisteluun kuolleita luurankoja,hylättyjä tavaroita, viesti seinään taimaahan piirrettynä.
Pieni: alueella on Borvarian jäänteitä.Esimerkkejä: eläinten raatoja & luuran-koja, Borvarian kultakolikoita (s. 135),lahonneiden vaatteiden ja huonekalujenjalometallikoristeita, käyttöesineitä.
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Esimerkki Borvarian kartoittamisestaPraedorit saapuvat Suden autiomaas-ta Borvarian rajalle ja katselevat, mitäedessä näkyy. Pelinjohtaja vetää ensim-mäisen kortin, maamerkin. Ristiseiskaeli tavallinen laakea alue. Pelinjohtaja ku-vailee, miten edessä avautuu Borvarianleveä kävelykatu. Pelaajat arvelevat mo-nien muiden menneen tuosta, joten hekulkevat pitkin rajaa ja etsivät jotainmielenkiintoisempaa.
Pelinjohtaja vetää toisen kortin uudenalueen maamerkiksi. Ruutukolmonen elitavallinen korkea rakennus. Hän kuvai-lee, miten etäämpänä rajan pinnassanäkyy muurein suojattu rakennus. Pelaa-jat päättävät tutkia sitä tarkemmin.
Pelinjohtaja vetää kolme korttia lisäämäärittämään alueen muut elementit:Ruutukuutonen, patajätkä ja ristikymp-pi. Siis vaarallisia raunioita, nimettömiäolentoja sekä praedorien jäänteitä.
Pelinjohtaja kehittää, että pieni nimet-tömien olentojen joukko pitää majaa lin-nakkeessa. Sen muurit ovat muren-tuneet ja vaaralliset kiipeilijälle. Nimet-tömät nappasivat aikaisemmin uupu-neen praedorin, söivät hänet mutta pis-tivät hänen varusteensa talteen ma-jaansa.
Kenties pelaajat eivät ota riskiä muu-rien kanssa eivätkä välitä mahdollisestitarkkailevista nimettömistä. He halua-vatkin jatkaa matkaansa. Silloin pelin-johtaja vetää lisää kortteja ja luo uu-den alueen, mutta merkitsee kart-taansa, että praedorit jättävät ih-mislihaan mieltyneitä nimettömiä olen-toja selustaansa.

Improvisoi!Kolmas tapa luoda Borvarian karttaaon yksinkertaisesti improvisoida sitä.Karttaansa voi täyttää satunnaisillaideoilla ja ajatuksilla. Jos pelaajat ei-vät mene jollekin alueelle, ne ideat voihyödyntää tulevilla Borvariaan suun-tautuvilla pelikerroilla.Kun kartassa on tarpeeksi symbo-leita ja merkkejä, pelinjohtaja voi pyö-rittää Borvariaa improvisaation ensim-mäisellä lailla eli ilmeisen päättelemi-sellä. Jos karttaan on tullut merkittyälampi, monet eläimet varmaan käyvätsiellä juomassa. Juomapaikka taas onhyvää saalistusaluetta pedoille. Hyvä-kuntoiset rakennukset taas kelvanne-vat nimettömien olentojen asuinpai-koiksi. Jos kartassa on patsas, se onkuka ties tehty jalometallista tai koris-teltu jalokivin. Pelaajat saavat kehitelläerilaisia keinoja saada raskas patsassatojen virstojen päähän ihmisten il-moille tai kaivaa jalokivet irti. Kentiespatsaan jalustassa on tienviitta jo-honkin suuntaan, vaikka rakennus voikinolla myöhemmin muuttunut rajusti taikadonnut kokonaan.Kun praedorit kuljeskelevat kartoi-tetulla alueella ympäriinsä, heidän liik-keensä ja tekonsa luonnollisesti herät-tävät paikallisten olentojen kiinnos-tusta. Pitkään samalla paikalla pysy-minen voi ärsyttää suuremmat pedotpuolustamaan reviiriään. Rakennustensärkeminen, kasvien hävittäminen taimuu metelöinti ajaa pienet kasvinsyö-jät pakosalle, mikä taas herättää pien-petojen kiinnostuksen. Jotkin olennotvoivat suhtautua aarteisiin hyvinkinomistavasti, päätyen jahtaamaan ryö-väreitä. Borvariassa kasvitkin voivatreagoida nopeasti praedorien aiheutta-miin muutoksiin.
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Borvarian monet kasvotKuten edellä olevista erilaisista lähesty-mistavoista näkyy, Borvariaa voi käyt-tää peleissään monella eri tavalla. Kyseon siitä, mikä Borvaria on ja miten sevaikuttaa ihmisten ja siten myös prae-dorien elämään.
Apokalyptinen trilleriBorvaria on kiinteä osa Jaconian nyky-päivää. Borvarian hävityksen tähden vel-hojen valtaa pidetään oikeutettuna jatarpeellisena. Toisaalta juuri Borvarianmyrkyttyneen maaperän vuoksi Jaco-nialla on olemassa selkeät rajat, joitaei voi ylittää vaikka väestö kuinka kas-vaisi. Jos Borvarian ongelman voisi jo-tenkin ratkaista, Jaconian elämä muut-tuisi täysin. Toisaalta ehkä mitään eiole tehtävissä, vaan päinvastoin Jaco-nia tulee vääjäämättä tuhoutumaan.Tällaisen kampanjan keskiössä onBorvarian tutkiminen jaconialaisten toi-veiden ja velhojen pelkojen ristiaallokos-sa. Puhuivatko velhot totta Borvariantuhoutumisen syistä? Ovatko Curari-min ponnistelut toivottomia? Voiko Bor-variassa jotenkin asua? Ovatko nimet-tömät olennot muodostaneet jonkin-laisen yhteisön ja kulttuurin? Pysy-vätkö Borvarian olennot Borvariassa?Mikä on paimentolaisten rooli? Mitä onBorvarian takana? Mitä tuulien ja sa-teen tuomat ainekset aiheuttavat Ja-conian maaperälle?Kampanjan perusteemoina ovat luon-nonkatastrofin kanssa painiminen sekätotuuden etsiminen valheiden ja salaliit-toteorioiden keskellä. Paimentolaisvel-hoilla, uudisraivaajilla, porvareilla, velhoil-la, aatelisilla ja papeilla on jokaisellaoma näkemyksensä Borvariasta ja ta-voitteensa Jaconian tulevaisuuden suh-teen.

Haudanryöstäjien arkiBorvaria on viidakko, joka kätkee si-säänsä muinaisen kulttuurin rauniot.Praedor on urhea tutkimusmatkailija,joka uhmaa myrkkykasveja, ihmissyöjä-petoja sekä vihaisia alkuasukkaita löy-tääkseen mittaamattoman arvokkaitaaarteita.Tämä toinen kampanjavaihtoehtonäkee Borvarian haasteiden kenttänä.Sieltä voi löytää aarteita, mutta myösnopean kuoleman. Pelaamisen ytimenäon mahdollisimman menestyksekkäidenryöstöretkien tekeminen ja toisaaltanäiden haudanryöstäjien tarkastelemi-nen. Lähestymistapa on ikään kuin do-kumentaarinen (tai tosi-tv -henkinen)kertomus maailman vaarallisimmanammatin edustajista ja heidän työs-tään. Mitkä ovat parhaat selviytymis-keinot Borvariassa? Millaisista paikois-ta aarteita kannattaa etsiä? Mitensuuria riskejä aarteiden vuoksi kannat-taa ottaa? Mitä tehdään, jos jokupraedorryhmän jäsenistä haavoittuu?Miten ryhmän sisäiset erimielisyydetratkotaan? Millaiset henkilöt ostavatpraedorien ryöstösaalista? Miten prae-dorit viettävät vapaa-aikaansa? Miksipraedorit tekevät tätä?
Valitse sopivat työkalutEdellä esitetty Praedor-oraakkeli kes-kittyy enemmän apokalyptiseen draa-maan, kun taas Borvarian kartoitta-minen on tarkoitettu ammattiryöste-lyn pelamiseen. Tällainen jako on kui-tenkin hieman keinotekoinen. Käytän-nön peliä on turha yrittää vääntääjuuri tietyn genren mukaiseksi. Pelissäon hyvin tilaa monenlaisille vaikutteille,joista eri asiat voivat painottua eri pe-likerroilla. Materiaali on tarkoitettu vi-rikkeeksi, ei kahleeksi.
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SankareidenJaconia
Seikkailijat suostuivat heti Borvariaansuuntautuvaan retkeen. Fallon, Jarec,Palon, Kandar ja kolme mustaa kis-saa suuntasivat pian Farrigniastaitään ja etelään. Itäisillä mailla maa-laisten kohtelu oli vielä pohjoistakinhuonompaa ja rosvoruhtinaiden sotu-rien mielivaltainen käytös oli jonkin-moinen kulttuurishokki. Suden autio-maassa kulkijat joutuivat paimento-laisten hyökkäyksen kohteeksi. Muu-toin matka kului tapahtumaköyhänä.
Borvarian retki osoittautui hedelmälli-seksi: saalis nousi helposti yli viidentuhannen kultarahan. Kaikki matkaanlähteneet mustat kissat tosin kuolivatmatkan aikana tai Borvariassa hyökän-neen hämähäkkimäisen riivatun hir-viön kynsissä. Seikkailijat kuitenkinlöysivät viimeisen amuletinpalasen jasuuntasivat takaisin Jaconian puolel-le.
Vielä heitä odottaisivat Suden autio-maan oudot pedot, paimentolaisvel-hon uhkaavat ennustukset, muodon-muutoksiin kykenevän soturin kohtaa-minen, verinen taistelu merellä vel-hojen asiamiesten ja varkaiden killanpäällikön johtamia saaristolaismeriros-voja vastaan, demoniritarin suojelusja ikävät uutiset uhkaavasta sodastakotiseuduilla.

Praedor ensimmäisenä ja viimeisenäPraedor on tärkeä osa omaa roolipeli-historiaani. Kun nuorina ei vielä tiedet-ty, mistä niitä roolipelejä voisi helpostihankkia, niin omat sääntösysteemitkehitettiin lopulta Praedorista luettu-jen arvostelujen ja lyhyiden esittelyjenperusteella. Myöhemmin Praedoristatuli ensimmäinen käyttämäni roolipeli-systeemi. Muistan vieläkin miten häm-mästyttävältä tuntui, kun kaikki omiaräpellyksiämme vaivanneet ongelmat oliratkaistu helposti ja loogisesti. Esi-merkiksi veri-pisteet ja syvä haava -ar-vo olivat ominaisuuksia, joita emme ol-leet omissa pelivirityksissämme tulleetkoskaan edes ajatelleeksi!Praedor on hallinnut minun roolipe-laamistani aina yläasteen lopulta,sääntökirjan hankkimisesta, tähän päi-vään saakka. Se on systeemi, jonkatunnen parhaiten, ja sääntöjen tunte-muksen myötä myös sen muokkaami-nen on käynyt helpommaksi. Toki moniamuitakin roolipelejä on tullut hankittuaja moni systeemi on osoittautunutkiinnostavaksi ja kiehtovaksi. Loppujenlopuksi kuitenkin juuri Praedoria pela-tessa tulee edelleen vietettyä enitenaikaa.
Alussa oli eeppinen meininkiYhdeksännellä luokalla Praedorin sään-tökirjaa kulutettiin ahkerasti. Pelikerratolivat harvassa, kenties vain kerrankuukaudessa, mutta pelasimme sitäkinhektisemmin. Pelikerrat olivat usein ko-ko päivän kestäviä koitoksia, joissasaattoi olla useampia pelinjohtajia yh-den väsähtäessä, mutta peliporukanhalutessa vielä jatkaa pelaamista. Täl-löin pelinjohtajalle yleensä keksittiin ti-lanteeseen mahdollisimman sujuvastiesiteltävä hahmo.
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Sääntöjä noudatettiin tuolloin "ke-vyen tunnollisesti" venyttäen niitä sekäpelaajien että pelinjohtajan suuntaan.Pelaajien hahmot olivat selkeästi mui-den Jaconian tallaajien yläpuolella sekäominaisuuksiltaan että noppatuuril-taan. Toisaalta myös pelinjohtajan luo-ma tarina kulki mahdollisimman sujuvas-ti. Vaikka halusimme pysyä uskollisinaJaconian tylylle tyylille ja praedorienvaaralliselle elämälle, niin useimmitenpelit venyivät "sankarillisempaan" suun-taan, jossa sääntöjä saatettiin venyt-tää mahdollisimman siistien pelikoh-tausten saavuttamiseksi.Pelasimme neljän hengen tiiviillä poru-kalla, ja seikkailumme olivat usein var-sin toimintapainotteisia: sotaretkiä,ryöstöjä, matkoja Borvariaan. Noina ai-koina juonitteluja oli vähän, ja pelinjoh-tajalla – yleensä minulla – oli varsintarkka kontrolli pelin tapahtumiin. Myö-hemmin tarkasteltuna ensimmäisetPraedor-pelimme olivat varmaan mel-koista ratakiskotusta, mutta eipä sii-tä kukaan ainakaan valittanut. Eivätkai uskaltaneet kokemuspisteiden me-nettämisen pelossa.Hahmojen taustoihin ei yleensä käy-tetty ylen määrin aikaa, ja vain seikkaili-jan uran kannalta oleelliset tiedot kir-jattiin pelinjohtajalle muistiin. Kaikillahahmoilla ei ollut edes taustaa, vaanhe vaelsivat Jaconiaan enemmän tai vä-hemmän "salaperäisinä kulkijoina".
Ensimmäinen kampanjaNoina aikoina meillä oli oikeastaanvain yksi kampanja, joka jatkui noin parivuotta. Onnistuimme pitämään ensim-mäiset seikkailijamme varsin kauan hen-gissä juuri tarinankuljetuksen ja sään-töjen luovan soveltamisen avulla, silläpelaajat olivat hyvin kiintyneitä hahmoi-

hinsa. Itse asiassa kukaan ei ollut ha-lukas tekemään uusia hahmoja edessilloin, kun minä pelinjohtajana sitä hie-novaraisesti ehdotin. Muistan halun-neeni aloittaa ikään kuin puhtaaltapöydältä, sillä alkuperäiset ja pitkäikäi-set hahmomme olivat jo rutinoituneettietynlaisiksi henkilöiksi. Niille sopi tai-tojen ja luonteen pohjalta vain tietyn-laiset seikkailut. Esimerkiksi kaksi hah-moista oli sukulaisia ja Seresin nimel-lisen kuningashuoneen perillisiä.Näistä kahdesta sukulaismiehestätuli kampanjan kantava voima. Seikkai-lut pyörivät usein Seresin vallanperi-myksen ja yhdistymissuunnitelmienympärillä. Velhot, demoninpalvojat sekäoudot Itäisten vuorten salakultit jahirviöt olivat kampanjoiden suosittujaaiheita, samoin kun Praedorin kotisivuil-ta kaapatut valmisseikkailut. Erityi-sesti Erkka Leppäsen WARTHIN VANKI(2001) -seikkailu on kokemuksieni mu-kaan loistava aloitusseikkailu tai kam-panjan alkupuolen sessioihin sopiva Ja-conian maailman ja Praedorin sääntö-systeemin esittelijä.Lopulta kampanja huipentui yhdenhahmon nälkäkuolemaan Borvarian ret-kellä ja toisen nousemiseen Seresin ku-ninkaaksi. Yksi praedoreista palveli lo-pun elämäänsä Seresin kuningashuo-netta. Viimeinen seikkailijoista pakeniSuden autiomaahan ja ryhtyi paimen-tolaisten mystiseksi sotapäälliköksi.
Väki vaihtuu, tyyli pysyyPeruskoulun päätyttyä peliporukkammehajaantui osan suunnatessa lukioon jaosan ammattikouluun. Tämän myötäpelimmekin kävivät yhä harvalukuisem-miksi. Praedoria tuli lähinnä ihasteltuahyllyntäytteenä ja roolipelaamiseen tu-likin useamman vuoden tauko.
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Viime vuonna siirtyessäni toisellepaikkakunnalle opiskelemaan roolipelaa-minen lähti kuitenkin käyntiin uudella ko-koonpanolla. Tänä keväänä onnistuim-me aloittamaan myös uuden Praedor-kampanjan. Se on ensimmäinen varsinai-nen Praedor-peli tällä porukalla, vaikkapelin sääntöjä on käytetty niin omissamaailmoissa kuin Jaconiassakin.Uusi peliporukkamme koostuu kol-mesta pelaajasta, joista joku on ainavuorollaan pelinjohtajana kiertävän vas-tuun periaatteella. Yksi pelaajista / pe-linjohtajista kuljettaa kampanjan "pää-juonta" ja kaksi muuta pelaajaa pääseeaina välillä pyörittämään pienempiäseikkailuja. Näin kaikki pääsevät raken-tamaan maailmaa omilla pelinvetämis-kerroillaan, mutta toisaalta jokainenpääsee myös pelaamaan. Pelinjohtajanurakka jakaantuu näin vähän tasaisem-min.Koska tunnen Praedorin systeeminja Jaconian peliporukastamme perinpoh-jaisimmin, on minulla yleensä enemmänpelikertoja pelinjohtajana. Niinpä minul-le lankesi myös nykyisen nykyisen kam-panjamme pääjuonen vetäminen. Tämäei kuitenkaan ole mikään epämiellyttävävelvollisuus. Pitkien roolipelaamistauko-jen ja epävarmojen aikataulujen jälkeenon kuitenkin aina mukava päästä pelaa-maan.Pelityyliltään tämä uusi peliporuk-kamme on varsin samanlainen kuin alku-peräinenkin. Roolipelaaminen pidetäänyleensä hyvin kevyenä ja kampanja onselkeästi toimintapainotteinen. Toisaal-ta varttuneempien pelaajien ja pelinjoh-tajan kokemuksen myötä improvisointion helpompaa, mutta toisaalta pelipäi-vien sopiminen on vaikeaa erilaisten ai-kataulujen vuoksi.

Koettuja seikkailuitaPääasiassa pelaamisemme on keskit-tynyt luolakomppaukseen ja Jaconias-sa matkusteluun. Hovijuonittelut ovatjääneet kiinnostavaksi, mutta koke-mattomaksi mahdollisuudeksi. Borva-rian lisäksi seikkailijat ovat kolunneetoutoja raunioita kummituksineen Far-rignian ja Travanin rajamailla, tuhon-neet demoninpalvojien kultteja etelänSuurissa metsissä, auttaneet lainsuo-jatonta ylimystä perustamaan pienen
– ja lyhytikäiseksi jääneen – valtakun-nan Vihreille niityille ja tutkineet lumia-pinoiden luolia Läntisillä vuorilla.Minua ovat aina kiehtoneet sellaisetkummitustarinat, joissa väärinkohdel-tu henki on jäänyt vainoamaan häntäkaltoin kohdelleita henkilöitä. Tähänteemaan perustui vetämäni Ikimetsännoita -niminen skenaario, jossa epäluu-loiset kyläläiset olivat surmanneet lä-himetsässä asuneen perheen isäälukuun ottamatta. Kuolleen naisen jalapsen henki jäivät kuitenkin piinaa-maan kyläläisiä, ja henkiinjääneestäaviomiehestä tuli seutua piinaava ih-mispeto. Seikkailijoiden tehtäväksi tuliluonnollisesti surmata peto ja tuhotakiusaavat haamut. Skenaarion todelli-sena jujuna oli kuitenkin se, mitä seik-kailijat tekevät jos he saavat selvillehaamujen ja ihmispedon motiivit toi-miinsa, eli kostonhimon katalia kyläläi-siä kohtaan. Seikkailijat onnistuivatkinsurmaamaan ihmispedon ja karkotta-maan haamut. He eivät kuitenkaankoskaan palanneet kertomaan kyläläi-sille uroteoistaan, sen verran he kylä-läisten valheista närkästyivät.Lumiapinoiden luolien tutkiminen liit-tyi Angarin kuningaskunnan avustami-seen. Sotaretki vuoristolaisia vastaanjäi lyhytikäiseksi huonosti varustautu-
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neen sotajoukon jäädessä vuoristolais-ten väijytykseen. Seikkailijat pääsivätpakoon, mutta eksyivät Läntisille vuoril-le. Suojaa etsiessään he sitten löysi-vät lumiapinoiden asuttaman luolan, tu-tustuivat näiden hirviöiden alkeellisiinluolamaalauksiin ja pääsivät melkeinhengestään.Andarin ylimyssuku, joka oli karkotet-tu Holrusista, toimi pitkään seikkailijoi-den työnantajana ja rahoittajana hei-dän retkillään Borvariaan. Vastineeksiseikkailijat auttoivat Andareita vältte-lemään takaa-ajajiaan ja etsimään su-vulle uutta kotipaikkaa. Lopulta prae-dorit tulivat niin tärkeiksi suvulle, ettäheidät otettiin Andarin kaartin jäsenik-si. Kauaa he eivät kuitenkaan ehtineetkunniallisesta elämästä nauttia. Pianerääseen Vihreiden niittyjen hylättyynmäkilinnaan asetuttuaan Andarin sukunimittäin tuhoutui kostonhimoisen vel-hon ja rosvopäällikön juonittelujen an-

siosta. Seikkailijat kostivat surmaa-malla rosvopäällikön, mutta velhoon heeivät uskaltaneet käydä käsiksi.Eteläisen metsän demonikultin tu-hoamiseen liitin aikoinaan teemoja esi-merkiksi DUNGEONS & DRAGONS -peleistä,joissa pienellä metsäläiskylällä oli omasuojelijansa, "mannunvartija". Hän olikadonnut lähdettyään tutkimaan ha-vaintoja oudoista pedoista ja valituk-sia kadonneista lampaista. Seikkailijoil-le luonnollisesti tarjottiin pestiä lähteäetsimään kadonnutta. Siten he saivatselville lähistölle piiloutuneen kultinsynkät tavoitteet liittää demonien voi-ma kuolevaiseen ruumiiseen. Kultti tie-tysti tuhottiin, demoneihin liitetytkuolevaiset tapettiin ja kylä pelastet-tiin. Seikkailijat saivat jopa tuon kylänmannunvartijan tittelin itselleen urote-konsa ansiosta. He eivät kuitenkaankoskaan oikein kunnolla hyödyntäneetsitä.
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Tuoreimmasta kampanjastaTänä keväänä aloittamassamme Prae-dor-kampanjassa päädyimme luomaanhahmojen välille jo alun perin tiukat si-teet. Näin pidämme ryhmän yhdessä jaluomme samalla motivaation seikkailui-hin. Vaihtoehtoja seikkailijoiden yhtei-seen historiaan pelaajat ja pelinjohtajakeksivät kolme: joko seikkailijat olisivatvelhosuvun palkollisia, saman kauppias-suvun nuorempia jäseniä tai sittenköyhtyneen ylimyssuvun jäseniä ja palve-lijoita.Päädyimme loppujen lopuksi esitel-lyistä viimeiseen vaihtoehtoon, vaikkane kaikki olivatkin minun suunnittelema-ni pääjuonen kannalta ihan yhtä hyviävaihtoehtoja. Peliryhmämme koostuusiis tutuslaisesta ritarista (joukon joh-tajasta), hänen aseenkantajastaan(minun hahmoni, joka tosin on pelinjoh-totehtävieni vuoksi useimmiten sivuhah-mo) ja ritarin sukua palvelleesta met-sänvartijasta. Motivaationa seikkailijoi-den matkaan lähtöön oli ritarin suvunvelat ja toisaalta aseenkantajan jametsänvartijan tuntema kunniavelka tä-tä kohtaan. Olimme varsin tyytyväisiäyhteen nivoutuvista hahmoistamme.Seikkailijaryhmä tuntui alusta asti hy-vin elävältä, kun aloittelevien praedo-rien tausta sitoi heidät sujuvasti yhte-näiseksi joukoksi.Pyrin pelinjohtajana hyödyntämäänhahmojen taustaa mahdollisimman pal-jon. Esimerkiksi rahan ansaitseminenvelkojen maksuun on tärkeässä roolis-sa ja seurueen johtajan häpeällistä sa-laisuutta pyritään hyödyntämään. Rita-risuvun kaukaiset sukulaiset puoles-taan tarjoavat seikkailijoille sekä apuaettä työtarjouksia.Kampanjan pohjalla kulkevana teema-na on kuolevaisten seikkailijoiden suh-

teet kuolemattomiin velhoihin, erityi-sesti demoniritareihin. Myös yhteen-otot seikkailijoita vastaan juonivan Cu-rarim-kulttilaisten ja Farrignian varkai-den killan kanssa ovat kampanjammeperussisältöä.Olen perinteisesti vetänyt WARTHINVANKI -seikkailun aina uusille hahmoille,jos se vain tuleviin kampanjan teemoi-hin sopii. Tällä kertaa se sopi erinomai-sesti, joten kampanja alkoi Jadar Fa-rallacin etsinnöillä Warthista. Tämänseikkailun myötä tuli tutuiksi paitsi ki-rottu maa, niin myös seikkailijoiden tu-leva työnantaja, petollinen Verranoksenvelhosuku.Velhojen vuoksi seikkailijamme ovatjoutuneet etsimään maagisen amuletinpalasia pitkin poikin Jaconiaa ja Borva-riaa. Juuri ennen kesätauolle siirtymis-tä seikkailijamme saivat kuitenkin sel-ville, että heidän työnantajansa oli itseasiassa Curarimin kultin jäsen. Kutenarvata saattaa, hän halusi maagisenamuletin omia kavalia ja Jaconian kan-nalta vaarallisia suunnitelmiaan varten.Demoniritarien kanssa yhteistyössäseikkailijoiden onnistui kuitenkin laittaakapuloita tämän kulttilaisen rattaisiin,vaikka kampanjan loppuratkaisu onkinvielä kaukana.
Valmiista juonista vapauteenNuorempana, kun Praedor oli vielä uusija ihmeellinen tuttavuus ja kosketusroolipelaamiseen oli vähäisempi, käytinseikkailujen suunnittelemiseen paljonaikaa. Pitihän ratakiskot suunnitellatarkoin, että peli sujui ongelmitta jasujuvasti.Nyt iän ja kokemuksen kartuttuaolen kuitenkin jatkuvasti vähentänyt al-kuvalmistelujen määrää minimiin. Niidensijasta olen luottanut vakaasti impro-



77

Kokemuksia
Praedorista

visointiin ja jaettuun vastuuseen pelaa-jien kanssa. Tarinaa viedään eteenpäinpaitsi vuorossa olevan pelinjohtajan val-mistelemin ideoin, niin myös pelaajienantamien ajatusten avulla. Esimerkiksialoitettuamme uuden Praedor-kampan-jamme toisen session improvisoin täy-sin ensimmäiset kaksi tuntia. Pelaajatkun saivat ajatuksen lähteä vielä Wart-hiin tutustumaan kirotun maan oloihinja kummallisuuksiin.Tällaiset yllätykset ovat mielestänikuitenkin vain positiivinen asia, sillä imp-rovisoiminen on omasta mielestäni mie-lenkiintoista ja jännittävää touhua. Toi-voakseni pelaajillekin tuli hieman illuusio-ta elävästä maailmasta. He voivat kos-ka tahansa päättää katsoa, mitä tuonmäen takana on ilman, että pelinjohta-ja patistaa heitä omien suunnitelmien-sa suuntaan. Jaconia näyttäisi pelipo-rukkamme jäseniä kiinnostavan ja sentutkiminen on tärkeässä osassa peleis-sämme.Mahdollisimman vapaan maailmanmyötä pelinjohtajanakin minun on täyty-nyt oppia antamaan kontrollia pelaajil-le, ja opetella sanomaan mahdollisim-man paljon "kyllä". Yleensä ottaen tä-mä tarkoittaa meidän peleissämmesitä, että hahmojen taustataitoja käy-tetään mahdollisimman laajasti, kun-han vain pelaajat keksivät hyvät ja us-kottavat perustelut. Esimerkiksi kerranpelaaja turvautui sotataidon käyttöönyrittäessään tunnistaa tiellä kohdattu-ja outoja muukalaisia. Pelaaja saa siismeidän tyylissämme itse keksiä mitätaitoa käyttää ja miten se tilantee-seen sopii. Yritysten tuloksista ja mah-dollisista onnistumisesta sovitaan pe-linjohtajan kanssa yhdessä. Pelaajasaattaa esimerkiksi antaa ehdotuksen,kuinka tilanteessa saattaisi käydä, ja

sitten pelinjohtaja harkitsee pelaajanehdotusta onnistumisen tasoon verra-ten.Improvisointia auttavat myös sään-tökirjan lopusta löytyvät valmiiksi sta-titetut sivuhahmot, jotka voi kääntääsujuvasti mitä erilaisimpiin arkkityyp-peihin. Esimerkiksi praedor-sivuhah-mosta syntyy niin kokenut seikkailijakuin tappava salamurhaajakin siinämissä nuori velho toimii niin velhosuvunnuorena edustajana kuin demonikultinvähäisiä taikavoimia hallitsevana pää-pappinakin.Nuorena sääntöjä tuli usein – ken-ties jälleen niiden valmiiden juonikulku-jen vaatimuksesta – joskus muokkail-tua niin, ettei hahmoja kuolo korjannutaivan niin usein kuin kenties muuten oli-si. Näin hieman vanhempana Praedorinraakuus ja tietty armottomuus kiehto-vat paljon enemmän. Pelinjohtajan an-taman pelaajien vapauden myötähahmojen kohtalon kontrollointikin onvaikeampaa, joten hahmot ovat kuol-leet jos ovat kuollakseen. Ainakaan vie-lä tämä ei ole haitannut pitkäkestoi-sempia kampanjoita, kunhan vain jokualkuperäisestä joukkiosta on hengissäliittämässä uudet hahmot vanhaanjuoneen.
Elävä JaconiaOlen pelinjohtajana pyrkinyt noudatta-maan pelimaailman "virallista kaano-nia". En kuitenkaan tarkoita tällä niin-kään uskollisuutta Praedor-sarjakuvilleja kirjoille, vaan pelimaailman sisäistäjatkuvuutta. Pelin ja maailman luoneetVille Vuorela ja Petri Hiltunen ovat pai-nottaneet jaconioita olevan niin paljonkuin on Praedoria pelaavia pelaajiakin,joten tämä tuskin on väärin Praedoriakohtaan.
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Nuorempana esimerkiksi sekoittelinPraedoriin aineksia varsin monesta läh-teistä, erityisesti DUNGEONS & DRAGONS-pohjaisista materiaaleista. Näin tai-kuus ja velhot olivat korostuneemminläsnä Jaconian arjessa kuin mitä Prae-dorissa luultavasti yleensä oletetaan.Pelaajien vapautta korostavan peli-tyylin kannalta tämä on tarkoittanutsitä, että olen tarjonnut pelaajille pal-jon mahdollisuuksia vaikuttaa Jaconianmaailmaan. Esimerkiksi meidän peleis-sämme syntyneen "Jaconian kaanonin"mukaan Angarin valtaistuinhuone siir-tyi Angarista itään Läntisten vuortenvuoristolaisten jatkuvan painostuksenvuoksi. Alkuperäisen peliporukkammeseikkailijat nimittäin auttoivat aikoi-naan Angarin kuningasta muutossa Ka-radon-nimiseen kaupunkiin Läntistenvuorten alavammille kukkuloille. Toinenesimerkki voisi olla Seresin kuningashuo-neen kiistat ja juonittelut. Kuten edelläjo mainitsinkin, yksi vanhoista pelaaja-hahmoista nousi aikoinaan Seresin ku-ninkaaksi.Uuden peliporukan pelien pohjalta eivielä ole kertynyt uutta virallista tietoaja historiaa Jaconiasta. Muutama sa-nanen on tosin mainittu Tutusissa vai-kuttaneen ritarisuvun panoksesta Tu-tusin ja Holrusin välisiin kauppakiis-toihin. Olen kuitenkin varma, että uusipeliporukkamme on yhtä valmis vaikut-tamaan Jaconian maailmassa kuin alku-peräinenkin porukka ja peleistä ponnis-tavaa historiaa tulee muodostumaanlisää.
Lisää materiaalia, kiitosKampanjoiden ja seikkailujen suunnitte-lussa Praedor on mielestäni pelinjohta-jan kannalta yksi vaivattomimmistamutta samalla mahdollisimman paljon

mahdollisuuksia antavista roolipeleis-tä. Pelin uutuudenviehätys on kentiesvuosien pelailun ja materiaalin selailunjälkeen kadonnut, mutta silti huomaaninnostuvani pelikirjaa lehteillessäni. Yhäuudelleen kirjasta löytyy uutta inspi-raatiota, vaikka lisäosia ei olekaan jul-kaistu.Sääntökirjan lähes satasivuinenmaailmakirja, Petri Hiltusen Praedor-sarjakuvat ja Ville Vuoren VANHA KOIRA-teos valottavat Jaconian maailmastasuurimman osan tarvittavasta tiedos-ta, mutta jättävät silti vielä tilaa pe-linjohtajan mielikuvitukselle. Sitä paitsiJaconia on siinä määrin monipuolinen,että kokemukseni perusteella lähes mi-kä tahansa seikkailuidea on käännet-tävissä Praedoriinkin sopivaksi.Kuitenkin on sanottava, että maail-masta voisi olla mielenkiintoista saadatietää enemmän. Olen monesti mietti-nyt, kuinka mahtavaa (ja Suomen mit-takaavassa epärealistista) olisi, josPraedoriin ilmestyi tasaisesti uuttaroolipelimateriaalia, sarjakuvia ja novel-leja samalla tavalla kuin vaikkapa DUN-GEONS & DRAGONSIN kampanjamaailmoi-hin. Miten paljon potentiaalia erilaisiintarinoihin, lisäkirjoihin ja seikkailuihinJaconiasta ja praedorien vaiherikkaas-ta elämästä löytyisikään? Lisäksi laa-jeneva, kirjakauppojenkin hyllyiltä löyty-vä kotimaisen fiktion jatkumo praedo-reista voisi tuoda uusia harrastajiamyös pelipöydän ääreen.
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SkenaariomateriaaliaPraedorin vahvuus on yksinkertaisenmutta moneen muokkautuvan sääntö-systeemin ohella ilman muuta sen moni-puolinen maailma. Vaikka perinteisetfantasiarodut ja korkealentoinen tai-kuus paistavatkin poissaolollaan, tar-joavat Jaconian historia ja lukuisatkulttuurit sellaisen pohjan, että erilais-ten kampanjoiden kirjoittaminen onhelppoa.
Lukemattomia mahdollisuuksiaHaluavatko pelaajat luolakomppaustaja aarteiden keräämistä DUNGEONS &DRAGONSIN hengessä? Tämä onnistuuPraedorissa helposti, sillä raunioita Ja-coniassa ja Borvariassa riittää. Kokotunnetun maailman alla kulkevassa luo-laverkostossa kulkevia kauhuja ja vaaro-ja puolestaan rajoittaa vain pelinjohta-jan mielikuvitus! Työnantajia muinais-ten aarteiden metsästäjille kyllä löytyyniin velhojen, kuolevaisten alkemistien,kirjanoppineiden kuin kultistienkin piireis-tä.Haluavatko pelaajat tutustua maail-maan matkustajina? Sekin onnistuu, sil-lä Jaconia on juuri sopivan kokoinentutkittavaksi. Tietoa maailmasta löy-tyy ja sitä on helppo luoda lisää.Entäpäs suuret sotaretket? Help-poa kuin heinänteko, sillä ylimyssuvut jakaupunkivaltiot kahinoivat keskenäänjuuri niin paljon kuin pelinjohtajasta ontarpeen. Itäläisten, vuoristolaisten japaimentolaisten ryöstöretket antavatperustan vaikka minkälaisen sotakam-panjan luomiselle. Lisäksi Praedorin uu-sittu versio tarjoaa yksinkertaiset mut-ta ainakin meille riittäviksi osoittautu-neet massataistelusäännöt, joilla suu-retkin taistelut pysyvät hektisinä ja sil-ti suuremman mittakaavan koitoksina.

Miten olisi vaikkapa juonitteluaGeorge R. R. Martinin TULEN JA JÄÄNLAULU -teosten hengessä? Miksipä ei;kuolemattomien velhojen ja kuolevais-ten hallitsijoiden salit ovat täynnä val-taistuinten peliä pelaavia hovimiehiä jaaatelisia. Nämä juonittelut voi esitelläseikkailijoille pelinjohtajan parhaimmak-si näkemin keinoin.
MonttuTämän artikkelin kirjoittaja, Jaakko Ala-
Mikkula, aloitti tammikuussa uuden blo-gin, jonne hän on kirjoittanut kuvauksiaryhmänsä kanssa pelaamista Praedor-peleistä. Kevään ajalta blogiin on kerty-nyt viisi merkintää, joista kukin on tulvil-laan skenaarioideoita.
Näiden lisäksi Ala-Mikkula on kirjoitta-nut yhdeksän lukua "Praedor-pasians-sia", eräänlaista novellia, jonka muuta-mien tapahtumien käänteistä hän onheittänyt noppaa Praedorin sääntöjenpuitteissa. Jokainen luku on jo yksinäänpitkä pätkä tekstiä, joten näistä kerto-muksista saa vielä lisää inspiraatiota.
Ala-Mikkula kirjoitti kesäkuussa vielä sa-lamavauhdilla Praedor-novellin, joka eikuitenkaan valitettavasti mahtunut EFE-MEROS #2:een. KIROUS JA KOHTALO on täyn-nä Praedor-fiilistä ja seikkailumeininkiäepätoivoisine tilanteineen kuvaten seik-kailijoiden ja legendojen leikkaushetkeä.Novelli on luettavissa blogista.
[http://monttublogi.blogspot.com/]tarkistettu 22.7.2009
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Kuolleenkukonmajatalo
Idea Praedor-larpin tekemiseen lähtiroolipelikampanjan lyhyestä kohtauk-sesta. Hahmot olivat juuri taittaneetraskasta taivalta eteläisten metsienalueella ja kaipasivat jonkinlaista yösi-jaa. Pelinjohtajan muistiinpanoissa eiollut mitään Oftin ja Todin välillä ole-vasta majataloista, joten sellainen sit-ten improvisoitiin äkillisen tarpeen sa-nelemana metsätien varrelle. Majata-loon sijoittui vain yksi kohtaus, eikäsiinä tapahtunut mitään erityisen kiin-nostavaa. Se vei vain muutaman mi-nuutin peliaikaa. Siitä huolimatta ideamajatalon elämästä jäi kytemään pe-linjohtajan mieleen.
Majatalo on mielenkiintoinen ikkunaihmisten elämään. Sen katon alle ke-rääntyy ihmisiä eri elämänlähtökohdis-ta. Joillekin majatalo on kylän koh-taamispaikka, toisille taas vain pakol-linen pysähdys ennen matkan pikais-ta jatkamista. Jotkut istuvat samassamajatalossa joka ilta, eräät vierailevatsiellä vain kerran eläessään. Majata-lon arki ja rutiinit pysyvät vuodestatoiseen samoina, vaikka vieraat vaih-tuvat harva se ilta.
Kohtaamispaikka luo toimivan pohjanmyös larpille. Erilaisilla hahmoilla onhyvä syy olla samassa paikassa sa-maan aikaan. Keskustelun aloittami-nen toisten maankiertäjien kanssa ontakkatulen loimun äärellä luontevaa.Kuolleen kukon majatalo oli synty-nyt.

Jaconian arkiPraedorin maailma tarjosi valmiin poh-jan, jota oli helppo täydentää ominideoin. Pelinjohtotiimin kesken heräsi lä-hinnä ihmetystä siitä, miksi pelistä eiaikaisemmin oltu tehty liveroolipeliä.Monipuolinen Jaconia kun antaa hyvätpuitteet luoda erilaisten kulkijoidenkohtaamispaikka.Pelin kantavana ideana oli myös se,että pääosassa ei suinkaan ollut kuva-ta praedoreiden seikkailuja Borvarianraunioissa, vaan tavallisten ihmistenelämää Jaconiassa. Peliin tietenkin ha-luttiin praedoreita, sillä mitä olisi maa-ilma ilman sen seikkailijoita? Heidänoleskelunsa pelissä ei kuitenkaan koos-tunut nimettömien olentojen metsäs-tyksestä tai aatelisen antaman teh-tävän ratkaisusta, vaan tarkoitus olikuvata heidän elämäänsä seikkailujenvälissä. Tämä vaihe ohitetaan valitet-tavasti peleissä tarpeettoman useinvaivaisella muutaman minuutin kuvauk-sella ja taas seikkailu jatkuu. Larpissapyritään siis kuvaamaan sitä mikä roo-lipeleissä jää usein huomiotta. Näitäovat ihan yksinkertaiset asiat kutenjuomingit raskaan työpäivän jälkeen,aarteen jakaminen ja siitä kiistely,haarniskan ja aseiden huolto sekä mui-den kuin praedorien elämän käsittele-minen.
Tiellä ken vaeltaaKun pelinjohtotiimi teki päätöksen jär-jestää Praedorista liveroolipeli, alkoinopea ideointi. Hahmojen pohtimisenyhteydessä alkoi pian kirkastua ajatuspöytäpelissä nähdystä majatalostaOftin ja Todin välillä. Luonnollisestiideoimme millaisia ihmisiä todennäköi-sesti saattaisi majataloa sinä iltanaasuttaa.
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Majatalon väki on itsestäänselväosa majataloa. Pelissä heidän tärkeim-pänä tehtävänään olisi palvella asiakkai-ta ja selvitellä henkilökohtaisia sotku-jaan. Esimerkiksi majatalon isäntää ih-metyttää majatalon kassasta häviä-vät rahat, joten piiat joutuivat pelissätarkan valvonnan alle.Maata kiertävät praedorit puoles-taan saapuvat majataloon ennen kaik-kea jakamaan aarrettaan ja nautti-maan työnsä hedelmistä. Heidän huo-lenaan saattaa olla ryhmän tulevai-suus tai mahdollisesti seuraavan mat-kan järjestäminen. Majataloon päätet-tiin laittaa myös ryövärijoukkio, jonkakantavana ajatuksena oli vanhan kun-non kapakkatappelun järjestäminen.Isoksi osaksi koko pelin viitekehystänousi majataloon saapuvien kauppias-sukujen edustajien vuosittainen kokous.Tapaamisen kantavaksi ideaksi otettiinkauppiassukujen väliset ristiriidat ja nii-den vaikutus kauppasuhteisiin, verotuk-seen sekä muualta saapuviin kauppiai-siin suhtautumiseen. Pelinjohtotiimi ha-lusi tuoda omasta roolipelikampanjas-taan tutun porvariston ja aatelistonvälisen valtapelin osaksi larppia. Esimer-kiksi kauppiassukujen tuli päättää aate-lisille myönnettyjen laina-aikojen piden-nyksestä.Yksittäisten hahmojen tarkoitus pe-lissä oli täydentää ryhmien toimintaasekä toteuttaa omia tavoitteitaan. Esi-merkiksi kaukaa pohjoisesta tullut kaup-pias oli tullut etsimään ostajaa elämäneliksiirilleen. Yksi matkaajista oli puoles-taan pahasti alkoholisoitunut ja mielen-vikainen ammattitappaja, jolle majatalooli viimeinen pysähdyspaikka ennen pit-kään vihaamansa aatelissuvun karta-noa.

Ennen ja jälkeen pelinIdeoimisen jälkeen suurin urakka olihahmojen kirjoittaminen ja niiden pitä-minen sellaisina, että ne sopisivatPraedorin maailmaan. Hahmojen kirjoit-taminen vaati sääntökirjan ja muidenlähdeteosten ahkeraa selaamista, jot-ta saataisiin tehtyä mahdollisimmanesikuvilleen uskollisia hahmoja. Kun pelisaatiin kirjoitettua, alkoivat kiivaatkäytännönjärjestelyt.Pelipaikan valinta sinällään oli help-poa, mutta sen muuntaminen majata-loksi oli oma lukunsa. Paikalle hankittiinkasoittain erilaista tavaraa: lampaan-taljoja, seinävaatteita, juuttisäkkejä,lakanoita, laatikoita, astioita, tarjotti-mia ja kaikkea muuta mitä majatalovaatii. Fyysisesti rankin työ oli peliva-luutan valmistaminen pullonkorkeista,jota vaadittiin useampi tuhat praedo-rien aarteeseen ja kaupankäyntiin. Ma-jatalo tarvitsi myös jotain mitätarjota asiakkailleen eli runsaasti ruo-kaa ja juomaa, joten pelinjohto otti py-häksi asiakseen hankkia ruokatarvik-keet majatalon väen valmistettaviksi.Sima tosin oltiin jo valmistettu hyvissäajoin etukäteen.Pelipäivä tuli ja meni. Keräämämmepalautteen perusteella iso osa pelaa-jista pääsi toteuttamaan hahmoaanhyvin. Praedorit jakoivat aarteensa jaryhtyivät suunnittelemaan seuraavaamatkaansa ostamansa kartan turvin.Majatalon väki ei koskaan saanut sel-ville, kuka kähvelsi majatalon kassastajatkuvasti rahaa, mutta yksi onnellinenpiika otti lopputilin majatalosta ja lähtiomille teilleen. Majatalon emännänkanssa vehdannut trubaduuri pakeniisännän kirveen pelossa läheisiin met-siin.
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Suurimmat haasteetPraedorin maailma on täydellinen pohjaliveroolipelille, sillä se on täysin erilainenkuin monet muut fantasiamaailmat, joi-hin sisältö on jo valmiiksi tehty. Praedoron sitä vastoin tehty muokattavaksi jatäydennettäväksi pelimaailmaksi, eikäaseta niin paljon rajoitteita pelinjohta-jan luovuudelle. Se myös asettaa vaati-muksen täydentää maailmaa, sillä esi-merkiksi Artanten kirkosta ei annetatarkkaa kuvausta. Tämä johti siihen, et-tä kehitimme järjestön sen ympärille,lähtien ihan yksinkertaisesta hierarkias-ta päättyen uskonnon perusopetuksiin,jotta eräällä pappishahmolla olisi tie-toa omasta järjestöstään. Praedoristaon siis moneksi. Sen maailma tarjoaayhtälailla mahdollisuuden likaiselle hovi-kieroilulle kuin eeppiselle rakkaustarinal-lekin Borvarian seikkailujen pyörteissä.Suurimpana vaikeutena Praedor-live-roolipelin toteuttamisessa on Praedo-rin suhteellinen tuntemattomuus. Mo-net liveroolipelaamista harrastavatovat mahdollisesti kuulleet Praedoristajoko sarjakuvan tai roolipelin muodos-sa, mutta eivät sen enempää. Pelimaail-ma kun kuitenkin tarvitsee edesjonkinasteista paneutumista aihee-seen. Ne, jotka ovat roolipeliä puoles-taan pelanneet, saattavat nähdä lar-pin vain mahdollisuutena jatkaa seikkai-lijoidensa Borvarian ryöväyskiertuetta.Haasteena on lisäksi (kuten fantasiape-leissä yleensä) yliluonnollisten asioidentoteuttaminen. Täytyy valita joko to-teuttamatta jättäminen tai korni jatoimimaton toteutus. Valitsimme to-teuttamatta jättämisen, sillä se oli eh-dottomasti toimivin miljöön kannalta.Roolipelin muuntaminen liveroolipelinmuotoon ei suinkaan ollut ihan ongelma-tonta, mutta sen toteutuminen antoi

toiveen myös jatkosta. Pelitapahtumatkehittivät pelin tarinaa ja maailmaaarvaamattomilla tavoilla eteenpäin.Tarkoitus onkin, että majatalopelis-tä tulisi neliosainen kampanjasarja,jossa käydään läpi majatalon elämä erivuodenaikoina. Vaikka majatalon elämäpyrkii jatkamaan samanlaisena, yhteis-kunnalliset muutokset ravistuttavatJaconiaa, tuoden uusia jännitteitähahmojen välille. Kuolleen kukon maja-talon toinen osa tulee käsittelemäänporvariston nousua valtasäädyksi jaaateliston vallan rappeutumista alueel-lisesti.
Kevään korvalta syksyn sateisiinKuolleen kukon majatalo -elopelin ensim-mäinen osa, KEVÄÄN KORVALLA, pelattiinreilun parinkymmenen pelaajan voimin24.-25.5.2008 Nivalassa (Oulusta 160km etelään, Haapaveden vieressä). Peli-paikkana oli Pyssyhovi, Nivalan kaupunginomistama 650 neliön "hiihtomökki".
Majatalon meiningin tunnelmointiin pai-nottava jatko-osa, SYKSYN SATEET, pela-taan suunnitelmien mukaan 12.9.2009.Pelipaikka on sama, mutta osallistuja-määrän yläraja on nostettu 50 henkeen.Tällä kertaa pelaajat saavat itse kirjoit-taa hahmonsa, mutta hyväksyttävät nepelinjohdolla.
Kuolleen kukon majatalo -elopelin netti-sivut kannattaa käydä katsastamassa.Siellä on paitsi lisätietoa larpista myösperinteisen pöytäpelaamisen kannaltahyödyllistä tavaraa: juoruja Etelä-Jaco-nian tilanteesta, hahmoideoita ja kuviaeri yhteiskuntaluokkien asusteista.
[http://kuollutkukko.webs.com/]tarkistettu 22.7.2009
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Vaarallisetvedet
"Syksy vuonna 513 Valiarin aikaa, Pi-perian suurluostarissa.Arvoisa veli Berill, olen nyt saanut val-miiksi käsikirjoituksen, joka kertoo ko-kemuksistani Sisämerellä ja siellä op-pimistani asioista. Paljon enemmän-kin olisi kerrottavana, joten ilmaisenjälleen haluni pysytellä Piperiassa saa-ristoon palaamisen sijasta."
Munkki kohotti katseensa kirjoitukses-taan, kun lokki laskeutui hänen torni-huoneensa ikkunalle. Hän hätisti rää-kyvän linnun tiehensä, mutta jäi het-keksi ikkunan ääreen. Hänen katseen-sa nousi luostarin pihamaalla aherta-vista työmiehistä yli talojen kattojenkohti merta. Linnut kaartelivat kirk-kaan sinisellä taivaalla, aallot hyväili-vät sataman laitureita ja aurinko kur-kisteli pilvien välistä. Syksy oli edel-leen lämmin, mutta ilmassa tuntui jopiristävä talven kirpeys.
Tällaisena hetkenä munkki mietti, et-tei toinen vuosi linnakkeessa olisi lain-kaan ikävää. Hän veti ilmaa keuhkoi-hinsa ja hymyili. Sitten lokkien kirku-minen palautti hänen mieleensä syn-kän muiston. Näyn hylystä, jonka ta-petun miehistön ruumiiden kimpussalokit olivat nokat punaisina.
Hän värisi ja astui nopeasti takaisinpöytänsä ääreen. Painajaiset olivat pii-nanneet hänen uniaan kauan. Hän an-taisi mitä tahansa välttääkseen palaa-misen niille kolmesti kirotuille pakanoi-den saarille. Parasta siis osoittaa veliBerillille, että hänellä olisi paljon kirjoi-tettavaa.

Kauppareittien risteyksessäSisämeri on vilkkaasti liikennöity alue.Angarin rautaharkot, aseet ja korutsekä Oftin turkikset, terva, mausteetja helmet kuljetetaan Franfar-jokea jakanavia pitkin Sisämeren länsirannansatamiin. Sieltä ne lähtevät laivoilla Pi-periaan ja pohjoiseen Galthiin ja Hol-rusiin asti. Piperiaan suuntaa länsi-rannalta myös viljalasteja ja Vihreidenniittyjen vauraudesta haaveilevia uu-disraivaajia.Piperiasta kohti länttä ja edelleenetelään tuodaan villaa, kuivattua kalaa,siideriä ja omenabrandyä, villihanhienuntuvia (makuupusseja ja talvivaattei-ta varten) sekä kuivattuja hedelmiä jamarjoja. Pohjoisen valtakunnista puo-lestaan etelään rahdataan kankaita,etenkin Holrusin silkkiä, suolaa, pape-ria, taidetta (lähinnä Oftin aatelisille),viljaa ja viiniä.Kokonaan oma kauppa-alueensa onCircol, jonne tavaroita tuodaan yleensäerikseen tilattuina. Erityisesti pohjoi-sesta saapuvat laivat saattavat kul-jettaa ruumassaan erikoisia circolilai-sia arkkuja, joiden kerrotaan olevanloitsuin ja kirouksin suojattuja. Pelko onpitänyt uteliaisuuden aisoissa, sillätietolähteideni avullakaan en ole saa-nut selville, mitä Circoliin viedään. Ta-vallisia elintarvikkeita tai käyttöesinei-tä ne tuskin ovat, sillä Circolia ympä-röivä maaseutu riittää kyllä elättä-mään velhot.
LaivojennielaisijatJos purjehtijoilla on aikaa valita sopivahetki Sisämeren ylittämiselle, he valit-sevat keväisen tai syksyisen tulva-ajan. Tällöin korkea vedenpinta peittääpaljon kareja ja vesi yltää Piperian van-halle satama-alueelle asti. Jos matka
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suuntautuu pohjoiseen, kevät on se pa-rempi vuodenaika. Saarettomassa poh-joisosassa syysmyrskyt nimittäin nou-sevat hämmästyttävän nopeasti. Nii-den pieksemä aallokko voi helpostiheittää isonkin laivan länsirannikon ka-rikkoon. Pohjoisen merialueen myrskytovat kuitenkin lyhytkestoisia, joten joslaivan onnistuu luovimaan avoimen ula-pan suuntaan ja se kestää rajuakin ris-tiaallokkoa, myrskyistä selviää.Etelämpänä myrskyt ovat leudompiaja niiden nousun ehtii kyllä huomataajoissa, mutta luotoja täynnä olevassasaaristossa myrskyt sinänsä ovat vaa-rallisempia. Osaava kapteeni kuulemmaohjaakin laivansa suojaisaan pouka-maan heti kun näkee myrskyn lähesty-vän. Eteläisen, Sisämeren poikki kul-kevan reitin kannalta pahin on syksyi-nen ja talvinen luoteistuuli, joka painaalaivoja voimakkaasti kohti vaarallistasaaristoa.Sisämeren eteläisten osien kannaltatyven ei kuitenkaan ole sen juuri parem-pi kuin myrskykään. Tyynellä säällä, var-sinkin illan pimetessä, sankka sumukätkee niin karikot kuin muutkin laivois-ta kiinnostuneet saalistajat. Kuuluisatsuuret rautamonnit eivät ole uhka, mut-ta merimiehet kertovat, että Sisäme-ressä asuu valtavia merikäärmeitä. Nepystyvät upottamaan jopa kokonaisialaivoja! Niitä on kuulemma parhaitenturvassa saarien lähettyvillä. Myös kai-kenlaiset merirosvot käyttävät sumuahyödykseen päästäkseen yllättämäänkauppalaivat. Kokeneetkaan merenkävi-jätkään eivät osaa sanoa, olisiko tyve-nellä viisaampaa yrittää sokkona eteen-päin eksymisenkin riskillä vai ankkuroi-tua paikoilleen selkiintymiseen asti japitää vahtia hyökkääjien varalta.

Aika on rahaaIso osa Sisämeren vaaroista olisi siisvältettävissä huolellisella matkansuun-nittelulla ja oikean lähtöhetken valitse-misella. Kuitenkin vain pieni osa laivalii-kenteestä on näin auvoisessa asemas-sa. Uudisraivaajat (köyhät talonpojat)lähtevät kun tilaisuus tulee ja palkka-soturit tulevat kun Piperia lähettääkutsun. Kauppiaat taas tavoittelevatparasta mahdollista voittoa ja ovatsiksi aina kiireisiä.Sisämerellä liikennöivät kauppalai-vat ovat suurelta osin yksittäistenkauppahuoneiden omistuksessa. Muka-na on kuitenkin myös monia itsenäisiäkapteeneja, jotka ottavat kovimmatriskit ja saavuttavat myös suurimmatvoitot. He kaikki kilpailevat keskenäänsiitä, kuka uskaltaa lähteä ensimmäi-senä talven jälkeen liikkeelle tai viipyävesillä pisimpään syksyn tulva-ajanmentyä. Esimerkiksi Kolmisormi-Admarkehuskelee liikennöivänsä rutiininomai-sesti ympäri vuoden, eikä hän suinkaanole ainoa itsenäinen kapteeni, joka näintekee. Parhaan matka-ajan vuoksi nä-mä hurjapäät harvoin jäävät odotta-maan edes myrskypilvien väistymistätai suotuisan tuulen viriämistä.Vaikka kilpailu on kovaa, ovat kaup-pahuoneet sopineet keskenään siitä,että merihätään joutunutta alusta onaina mentävä auttamaan. Itsenäisetkapteenit eivät tätä tapaa noudata,minkä vuoksi he ovatkin kauppiaidenepäsuosiossa. Osaa kapteeneista, ku-ten Laman Travanilaista ja Rufus Viina-sieppoa, syytetään jopa merirosvouk-sesta. Käytännössä kuitenkin myöskauppahuoneiden edustajien kerrotaantilaisuuden tullen laiminlyövän omaa la-kiaan.
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Ryöstelevät saaristolaisetNäyttää siltä, että saaristolaisilleryösteleminen ja verenvuodatus on am-matti, elinehto, uskonto ja kunnianläh-de. On silkkaa Artanten varjelusta,että saaristolaisklaanit käyvät myöskeskinäisiä sotiaan. Muuten he epäile-mättä upottaisivat joka ainoan Sisä-merellä liikkuvan aluksen ja polttaisivatitsensä Piperian.
Ryöstämisen keinotSaaristolaiset ovat ennen kaikkea hylyn-ryöstäjiä. Kun laiva ajautuu karille taijoutuu myrskyn kourissa muuten meri-hätään, saaristolaiset laskevat pitkätuiskonsa vesille ja soutavat nopeastilaivan luo. Sekasortoisessa tilanteessamerimiehet harvoin onnistuvat järjestä-mään riittävää puolustusta. Saaristo-laiset käyttävät myös kaikenlaisia mui-ta keinoja ajaakseen laivoja kareille: vää-rät merkkitulet, hämäyshyökkäykset javalheelliset avunhuudot ovat kuulemmavain muutamia esimerkkejä saaristolais-ten kieroista keinoista.Saaristolaiset voivat tehdä rynnä-kön merikelpoiseenkin alukseen. Tällöinhe käyttävät hyödykseen sumuverhonsuojaa tai saariston tarkkaa tuntemus-taan siellä puikkelehtivien laivojen väijyt-tämiseksi. Huomattavasti harvemmas-sa ovat tapaukset, joissa pakanat olisi-vat poistuneet saariensa välittömästäläheisyydestä avoimelle merelle ja iske-neet siellä laivojen kimppuun. Ulapallapurjelaivat ovat nopeampia kuin saaris-tolaisten veneet ja hyökkäysyritys näh-dään jo kaukaa.Sisämerellä liikkuvat laivat eivät kui-tenkaan ole ainoita, jotka kärsivät saa-ristolaisten hyökkäyksistä. Monet Pi-perian rannikon maalaiskylät ovat jou-tuneet saaristolaisten hyökkäysten

kohteiksi. Näin käy etenkin tulva-aikoi-na, kun veneillä pääsee aivan asutustenläheisyyteen. Maalaisilla ei ole aikaavahtia merta eikä heillä ole mökkiensälisäksi mitään turvaa saaristolaisiavastaan. Tällaiset hyökkäykset ovattavallisesti ryöstöretkiä, jolloin talon-pojat säästävät henkensä kun vainsuostuvat puikkimaan karkuun riisi- jajuuresvarastojensa vartioimisen sijas-ta. On kuitenkin löydetty myös maantasalle poltettujen kylien raunioita.
Ruokaa, orjia, uhrejaTietojeni perusteella näyttää siltä, et-tä ryösteleminen on saaristolaisillepääelinkeino. He asuvat viheliäisillä kal-liosaarillaan, joissa harvoin on mitäänedellytyksiä maanviljelylle. Kalastus jamerilintujen metsästys muodostavatpohjan ravinnolle ja meriheinää käyte-tään jonkinlaisena pula-ajan ruokana.Näitä on lähes välttämätöntä täyden-tää ryöstetyllä viljalla ja riisillä sekäryöstösaaliilla ostetulla viljalla.Huhut kertovat kammottavia tari-noita siitä, miten vangeiksi joutuneetmiehet syödään elävältä ja naiset jou-tuvat urheimpien soturien jalkavaimoik-si. Saaristolaiset itse kuitenkin kiis-tävät ehdottomasti kaikki kannibalis-misyytökset. Sen sijaan he myöntävätavoimesti, että moni elävänä saaristo-laisten käsiin päätynyt joutuu uhriksimeren hirviöille. Saaristolaiset tuntu-vat palvovan tai pikemminkin pelkäävännäitä syvyyksien paholaisia ja jättävätavuttomat vangit kallioon kahlehdittui-na lepytysuhreiksi hirviöille.On kuitenkin vahvoja todisteita sii-tä, että saaristolaisten vangiksi jää-minen on miekkaan heittäytymistä pa-rempi vaihtoehto. Monet merimiehetkertovat saaristolaisten arvostavan
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vahvoja sivistyneiden maiden asukkejaja tekevän näistä orjia kurjille pelloilleenja kalojen perkaamiseen. Artanten varje-luksella useampikin orja on onnistunutpakenemaan takaisin ihmisten ilmoille.Toisaalta kerrotaan myös, että jotkutorjat olisivat jääneet elämään saaristo-laisten kanssa ja osallistuneet ryöstö-retkille. Syvyys heidät nielköön!
SukuvihaIlmeisesti joistakin esi-isien riidoistajohtuen saaristolaisklaanit vihaavat toi-siaan verisesti. Tavallisesti klaanit otta-vat yhteen kohdatessaan toisiaan me-rellä. Saaristolaisten asuttamat saa-ret näet ovat jyrkkäseinäisiä kallioita,joita on helppo puolustaa tehokkaasti.Taitavimmat ja rohkeimmat soturit kui-tenkin voivat kiipeillä kallioilla ja puukot-taa vartijat ääneti avaten näin reitinmuiden hyökkäykselle.

Artantelle kiitos saaristolaisten rii-taisuudesta, joka pitää heidät varovai-sina ja kiireisinä, etteivät he voi antau-tua ryöstelemiselle aivan jatkuvasti.
Muut merten ryöväritKaikista verisistä laineista ei kuiten-kaan voi syyttää saaristolaisia. Sisä-merellä liikkuu myös muutamia meriros-volaivoja, joiden miehistö ei jää hurjuu-dessaan jälkeen pakanoista. He ovatosin jopa suurempi uhka kuin saaristo-laiset, koska heidän purjealuksensapystyvät ajamaan kauppalaivoja kiinnimyös ulapalla. Gris Kultaparta yrittijopa ryöstöretkeä Feriaan, Cers-joensuulla sijaitsevaan kaupunkiin, joka hä-viää kokonsa puolesta ainoastaan Pi-perialle. Kuten varmaan tiedätkin, itsePiperian kuningas Melek Ander on lu-vannut mehevän palkkion kunkin meri-rosvokapteenin päästä.
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Saaristolaiset kalastajinaSaaristolaisten paha maine kertoo hei-dän ryöväilyistään, mutta todellisuu-dessa he ovat myös eteviä kalastajia.On myönnettävä, että sivistyneet voisi-vat oppia heiltä yhtä ja toista.
Meren suomuista kultaaMerkittävin kalastuksen kohde on rau-tamonni, joka täkäläisessä vesialtaas-sa kasvaa paljon kanavakaloja kook-kaammaksi. Suurin näkemäni rautamon-ni oli kahden miehen mittainen eikä ku-kaan pystynyt kietomaan käsiään senympäri. Ne ovat erityisen vaarallisia pi-perialaisille kalastajille ja maanviljelijöil-le, jotka kuljettavat riisisäkkejään ran-nikkoa myöten kylien ja pikkukaupunkienmarkkinoille. Olen kuullut, että saalis-tuksesta innostunut rautamonni voi jo-pa kaataa kalastajaveneen.Merellä rautamonnit elävät syvän-teissä, mutta nousevat nopeasti pinta-vesiin jos vedessä melskataan. Vähän-kään pidempään jatkunutta meritais-telua alkaakin kiertää parvittain rauta-monneja, jotka iskevät kiinni veden va-raan joutuneisiin. Linnakkeen väki kalas-taakin niitä heittämällä veteen teuras-jätteitä tai lampaan ja sitten keihäs-tämällä pintaan nousevia suurkaloja.Tässäkin on riskinsä: sotamies Tor me-netti jalkateränsä horjahdettuaan ve-teen kesken kiivaan keihästämisen.Saaristolaiset sen sijaan eivät edesyritä kamppailla rautamonneja vastaansyvässä vedessä. He odottavat rauta-monnien neljännesvuosittaisia kutuaiko-ja, jolloin ne nousevat tietyillä alueilla ai-van rantaan asti. Matalassa vedessäne ovat verrattain kömpelöitä, vaikkapystyvätkin nopeisiin syöksyihin voimak-kailla varsieväisillä eturaajoillaan. Saa-ristolaiset käyttävät keihäitä ja kir-

veitä, koska suuri rautamonni voi vieläkuolinkamppailussaankin olla vaaralli-nen. Näiden monnilahtien hallinnostasaaristolaiset käyvät jatkuvia keskinäi-siä taistelujaan.Rautamonnien arvokkain osa ovatsuomut. Kookkaampien yksilöiden suo-mut ovat niin suuria ja kestäviä, ettäsaaristolaiset käyttävät niitä samaantapaan panssareiden tekemiseen kuinme pieniä rautalevyjä. Tämä taito onsaaristolaisten tarkoin varjelema, eikälinnakkeen väki ole vieläkään oppinut si-tä. Joka tapauksessa eritoten vuoris-tolaiset halajavat näitä suomupans-sareita. Pienempiä suomuja käytetäänkoruissa, klaanipäälliköiden vaatteissa,varakkaampien soturien kilpien päällys-tämiseen ja jonkinlaisena valuuttana.
Muu kalastusRautamonnit ovat arvokaloja, joidenpaloja myydään usein Kauppasaarella.Saaristolaiset kalastavat myös moniamuita kaloja ja vedeneläviä kuten me-duusoja. He käyttävät heittoverkkoja,joita he joskus hyödyntävät myös tais-telussa.Saaristolaiset puhuvat vihjailevastivedenväestä. Kuvausten perusteellaepäilen niiden olevan jonkinlaisia suuriahylkeitä, mutta merimiehet väittävätniiden olevan merenneitoja. Joka ta-pauksessa tällaisen olennon surmaa-minen toimii siirtymäriittinä nuoruu-desta aikuisuuteen. Nuoret saaristo-laiset lähtevät uiskoilla salaisille ve-denväen maille, mistä jokaisen pitääpalata mukanaan jonkinlainen nahkatai talja. Joissakin hääjuhlissa olenmyös kuullut tarjoillun vedenväen lihaaja Eodra ei kuulemma muuta syökään,joten se lienee myös jonkinlainen harvi-nainen herkku tai pyhä ruoka.
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Kauppasaari JolakSuurin osa Sisämeren liikenteestä kul-kee sivistyneiden maiden satamastatoiseen. Saaristossa on kuitenkin ole-massa vanha kauppapaikka, jota käyte-tään edelleen. Siellä on mahdollista ta-vata saaristolaisia rauhanomaisesti japäästä käsiksi heidän arvotavaroihin-sa. Sitä käytetään myös välisatamanapienemmille kauppaveneille, joilla on pie-ni mutta arvokas lasti, joka pitää kuljet-taa nopeasti Sisämeren poikki.
Markkinoitten pakkorauhaKauppasaarta eli saaristolaisten mu-kaan Jolakia pitää nimellisesti hallus-saan Punakallion klaani. Nämä saaris-tolaiset varmistavat, että kaupankäyn-ti tapahtuu perinteisten sääntöjen mu-kaisesti ja markkinarauhaa kunnioit-taen. He näet eivät salli kenenkäänedes nousta maihin aseita kantaen.Muutoinkaan Kauppasaarella ei juuri rii-toja tapahdu. Saaren rantoja korista-vat kangassuikaleet ilmaisevat kaikkienklaanien suojelusta markkinarauhalle.Huhutaan, että Kauppasaarella olisikätkettynä suuriakin rikkauksia. Joskuskaupantekijät eivät luota toiseen osa-puoleen. Markkinarauhahan pätee vainsaarella ja vastapuolen veneet kelluvatyleensä heti saaren edustalla. Niinpäkauppiaat olisivat kätkeneet ostaman-sa tavarat jonnekin saarelle. Toistenkertojien mukaan tavarat annettaisiinPunakallion klaanille säilytykseen. Klaa-nilaiset itse kuitenkin torjuvat kaikkiaarteisiin viittaavat huhut.Kauppasaarella kohtaavat eri saaris-tolaisklaanien edustajat, vuoristolaisetja sivistyneen maailman kauppiaat.Saaristolaiset kauppaavat rautamon-nin lihaa ja suomuja, suomuista tehtyjäpanssareita, pieniä kalastusveneitä ja

-verkkoja, kuuttien turkiksia, vesilintujaja tarpeetonta ryöstösaalista. Vuoris-tolaiset puolestaan tuovat tarjolle kei-häänkärkiä, kelopuita (saaristolaistenuiskoja varten), turkiksia ja vuohen-juustoa. Kauppiaiden tavaroista kysyn-tää löytyy viljalle, kuivatuille hedelmille,siiderille, kankaille, tarve-esineille, aseil-le ja puulle. Joskus kauppaa tehdäänmyös erilaisista sopimuksista tai työ-tehtävistä, mutta saaren hallitsijat ei-vät pidä kaupasta, joka ei perustu ta-varoitten vaihtamiseen.Piperiassa on puhuttu Kauppasaa-ren verottamisesta, mutta toistaisek-si toimiin ei ole ryhdytty. Luulen, ettäse vaatisi Jolakin valtaamista, mikä eiolisi helppoa klaanien tuen vuoksi.
"Kunnia ja rauha teille"Vuoristolaisten ja saaristolaisten suh-teet ovat vielä pitkälti selvittämättö-mät. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettäsaaristolaiset jollakin tavoin kunnioit-tavat vuoristolaisia. Ainakaan saaris-tolaiset eivät tunnu juonivan vuoris-tolaisten päänmenoksi samalla innollakuin toisten saaristolaisklaanien. Välitonkin tietysti hyvä pitää kunnossa,koska saaristolaiset tarvitsevat kelo-puita Itäisten vuorten alarinteiltä. Mo-ni saaristolainen on saanut myös vai-monsa vuoristolaisten keskuudesta.Vuoristolaisbarbaarit ovat kiinnos-tuneet ennen muuta rautamonneista.Kuten tiedossamme on, Itäisillä vuorillaravinnonsaanti on ajoittain hyvin niuk-kaa. Kapakalat ovat varmasti autta-neet monia perheitä ankarien talvienläpi. Suurta suosiota nauttivat myössuurten rautamonnien suomuista teh-dyt panssarit, jotka parhaimmillaansuojaavat soturia siinä kuin sivisty-neissä maissa käytetty rautanahkakin.
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ValtasaaretSaaristolaiset elävät barbaarien ta-paan itsenäisissä klaaneissa, muttajos heillä koskaan tulee olemaan kunin-gasta, hän tulee Ioahin saarelta. Suu-rikokoisella Loigu-saarella taas saaris-tolaisten kulttuuri on kehittynyt pisim-mälle. Sen lähettyvillä on myös kauhis-tuttava Kuolleiden saari, jota merimie-het välttävät hinnalla millä hyvänsä.Jos jonkinlaista saariston keskuspaik-kaa on olemassa, se on näiden saarienalueella.
Mustasydäminen IoahTulevaisuutta ajatellen meidän on syy-tä pitää eniten silmällä Ioahin Merihau-kan klaania. Klaanin päälliköksi nousihiljattain Eodra Musta, joka käyttääryöstämäänsä mustaa kasvosuojaistakypärää. Hän on kyvykäs soturi, joka onlyhyessä ajassa onnistunut alista-maan useita klaaneja valtansa alle. Li-säksi monet muut klaanit joutuvatmaksamaan hänelle veroa saadakseenelää rauhassa.Olen itse katsonut Eodraa silmästäsilmään ja vakuutan, että hän on sielu-ton murhamies. Hänen liittolaisklaanin-sa näet iski sen laivan kimppuun, jossaminä olin matkustajana. Onneksi villittunnistivat kaapuni kirkolliset koris-teet ja ymmärsivät, että minusta saisihyvät lunnaat. Istuessani Eodran van-kina pistin merkile, että hän oli koulinutklaanilaisistaan yhtenäistä sotajouk-koa, jolla täytyy olla jokin suurempi ta-voite. Huhut kertovat, että Eodrallaolisi jopa avomerikelpoinen laiva suurtasotajoukkoaan varten.Vapautumiseni jälkeen en ole kuu-kausiin saanut tarkempia tietoja Io-ahin tapahtumista, mutta Atorianlinnakkeen kapteeni Skoin on kyllä tie-

toinen Merihaukan klaanin muodosta-masta uhasta. Mahdolliset sotasuun-nitelmat tietysti laaditaan minultasalassa. Minun aikanani tilanne säilyirauhallisena mutta jännitteisenä.
Pakanoiden LoiguSiinä missä saaristolaiset yleensäasuvat klaaneittain kukin omalla kallio-saarellaan, Loigulla elää useita klaane-ja. Kyse ei kuitenkaan ole mistään yh-teiselosta, vaan klaanit ovat yhtä eris-tyksissä ja verivihoissa kuin muuallakin.Saari on siinä määrin kallioinen, ettäklaanit pystyvät suojelemaan omia kyli-ään. Pyörteen ja Meduusalahden klaa-nit ovat kuulemma jopa rakentaneetkylänsä osittain luoliin.Toisin kuin muilla saarilla, Loigulla onriittävästi maaperää normaalia pelto-viljelyä varten. Tietenkään kallioisensaaren maa ei ole yhtä ravinteikastakuin täällä Piperiassa, joten sadot jää-vät pienemmiksi. Tämä on silti huomat-tava parannus muutoin laihaan saa-ristolaisten ravintoon. Suuren saarenviljelykasveja ovat erilaiset juurekset,pavut ja yrtit.
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Veden emotLoigulla uhritoimitusten ympärille onsyntynyt kokonainen kultti. Selvityksenimukaan kullakin klaanilla on muutamiapapittaria, "veden emoja", jotka hoita-vat pakanoiden suhteita syvyyden hir-viöiden kanssa. Näillä naisilla näyttääolevan merkittävää arvovaltaa koko Loi-gulla. Muutaman kerran jopa muilla saa-rilla asuvien klaanien edustajat ovattulleet hakemaan apua näiltä papittaril-ta. Ilmeisesti veden emot ennustavatsäitä ja sopivia aikoja ryöstöretkille jasovittelevat klaanien sisäisiä riitoja uh-ritoimitusten hoitamisen lisäksi.Siinä missä saaristolaiset yleensävain jättävät onnettomat uhrinsa tie-tyille kallioille, Loigun papittaret pysty-vät ilmeisesti kutsumaan syvyyden pe-toja uhritoimitukseen. Olen nähnyt Loi-gulla useita metrejä pitkiä käyriä tor-via, joita ilmeisesti käytetään kutsuri-tuaalissa. Tästä huolimatta usean to-distajan mukaan edes papittaret eivätpysty hallitsemaan meren petoja. Joku-nen palvoja on jopa menettänyt henken-sä uhrin mukana, joten saaristolaisetpelkäävät jumaliaan hyvästä syystä.Papittaren tehtävä ei ole varsinai-sesti periytyvä. Jotkut naiset kokevatpappeuteen sisäistä kutsumusta (hul-luuden oire!), jolloin hän matkustaaKuolleiden saarelle saadakseen yhtey-den jumaliinsa. Tämä tarkoittaa kaik-kien yhteyksien katkaisemista omaanperheeseen ja klaaniin. Saarelaisten mu-kaan papitarkokelas viettää Kuolleidensaarella vähintään pari viikkoa ennenkuin palaa Artanten kiroamiin salaisuuk-siin vihkiytyneenä, epäilemättä järken-sä valon menettäneenä. Jotkut ovatkuulemma viipyneet jopa vuosia ja mo-net eivät palaa lainkaan.

Kuolleiden saariSaaristolaisten elämä on kovaa: elantoon niukkaa, joten yhtään tarpeetontasuuta ei voida ruokkia. Niinpä heidän onhankkiuduttava eroon kaikista, jotkaeivät pysty toimimaan yhteisön täysi-valtaisina jäseninä. Klaanien lakeja uh-maavat rikolliset mutta myös muoto-puolina syntyneet ja mielisairaat vie-dään Kuolleiden saarelle, jolloin heitäsaaren nimen mukaisesti pidetäänklaanin kannalta kuolleina. Vuoristoinensaari sijaitsee keskellä rautamonnejakuhisevaa aluetta, joten saarelta eipääse pois ilman että joku tulee hake-maan.Kaikki Kuolleiden saarelle joutuneis-ta eivät kuitenkaan kuole. Aikojen ku-luessa saarelle on ilmeisesti syntynyterilaisia yhteisöjä, joilla on oma nokki-misjärjestyksensä. Olen omin silminnähnyt saarella nuotioiden savupatsai-ta. Kuolleiden saari on sen verran iso,että sinne mahtuisi myös hieman viljel-tävää maata. Sisämaassa ei kukaankuitenkaan ole käynyt ja tullut kerto-maan, mitä siellä on – järkensä menet-täneitä pakanapapittaria lukuun otta-matta.Kuolleiden saari on epäilemättä ko-ko saariston pahamaineisin kolkka. Tie-detään, että saarelle on joskus haak-sirikkoutunut joitakin ryövääjien takaa-ajamia kauppalaivoja. Pian sellaistentapahtumien jälkeen saaren ohitsepurjehtineet merimiehet ovat vavistenkertoneet, miten heitä pommitettiinsaastalla, jätteillä ja ihmisen luilla. Toi-set taas ovat kertoneet kuulleensarummutusta ja epäinhimillisiä tuskan-tai riemunhuutoja. Selvää on, että pe-lottomimmatkin merikapteenit kartta-vat saarta parhaansa mukaan. Artan-te sinne joutuneita armahtakoon.
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Kotkakallion linnakePiperian kuningas Melek Ander ei suin-kaan ole katsellut saaristolaisten ros-voiluja toimettomana. Jo vuonna 498hän antoi määräyksen vallata Sisäme-ren saaristosta hyvä asemapaikka jarakentaa sinne linnake. Kohteeksi valit-tiin Atorian saari. Saaristolaisten sit-keän vastarinnan vuoksi rakennustyötvoitiin aloittaa vasta kuusi vuotta myö-hemmin; linnake valmistui vuonna 507.Linnakkeen ylipäällikkönä on toiminutalusta asti kapteeni Skoin Firdal.
Muurit ja mökitKotkakallion linnake muodostuu pienes-tä sydänlinnasta, sitä ympäröivistä pit-känomaisista hirsiparakeista ja näitäkiertävästä matalasta muurista. Ku-ten saariston saarilla yleensäkin, Ato-riaa ympäröivät jyrkät kielekkeet. Ainoareitti linnakkeen muurin porteille kulkeesuojaisesta poukamasta. Poukamassaon aina muutama purjevene valmiina,mutta tilaa on isommillekin laivoille.Linnakkeen miesvahvuus on tällä het-kellä kaksisataa sotilasta. Näistä mil-tei puolet on Piperian kuninkaallisen lai-vaston merisotilaita ja loput sekalaisiapalkkasotureita. Merkittävin palkkaso-turijoukko tällä hetkellä on Haldadin su-det, nimetty ilmeisesti jonkin paikalli-sen legendan mukaan. Nämä Pitkä-Mor-ganin johtamat miehet ovat hankkineetmaineensa Vihreiden niittyjen linnakkei-ta puolustaessaan. Linnakkeen sotilai-den joukkoon mahtuu jopa kourallinensaaristolaisia, jotka ovat jättäneetklaaninsa ja kääntyneet oikeaan Artan-ten uskoon.Sotureiden lisäksi on tietysti suurimäärä erilaisia huoltojoukkoja, jotka pi-tävät aseet, laivat ja rakennukset kun-nossa. Linnakkeessa asuu myös kap-

teenin puoliso kreivitär Ilsah Kultalahtipiikoineen sekä vouti Jider Dorelor (jotatosin täkäläiset nimittävät Kitupiikik-si), joka kuninkaan antamin oikeuksinpitää kirjaa takaisin saaduista ryöstö-saaliista ja valvoo linnakkeen kaupan-käyntiä. Linnakkeeseen jäi lähtöni jäl-keen vielä veli Nell, joka hoitaa papin,kirjurin ja välskärin tehtäviä senniitti-luostarin edustajana.Näin syksyllä – samoin kuin keväisin-kin – linnakkeen varastot ovat tyhjil-lään, sillä huoltoreitti Atorian ja Ferianvälillä on jatkuvassa käytössä. Kaptee-ni Skoin on useaan otteeseen esittä-nyt tämän tekevän linnakkeen turvat-tomaksi, mutta asiaan ei ole tullutmuutosta. Tämä johtunee siitä, ettäkuninkaan neuvonantajat eivät toisaal-ta halua tehdä linnakkeesta houkutte-levaa ryöstökohdetta ja toisaalta ha-luavat pitää sen tiukasti omassa käs-kyvallassaan. Kesän ja talven varallelinnakkeen varastot on kuitenkin pakkotäyttää, koska merenpinnan alhaisuu-den vuoksi isommat laivat eivät pääseFerian laituriin.
Kauppalaivojen turvaamiseksiKuninkaan käskyn mukaan Kotkakallionlinnakkeen tärkein tehtävä on turvataSisämerellä liikennöiviä kauppalaivoja.Tämä tapahtuu paitsi vesiä partioimal-la, myös rankaisemalla ryösteleviä ta-hoja. Työnsä helpottamiseksi linnak-keen laivoilla on valtuutus tutkia laivojaja jopa takavarikoida epäilyttäviä las-teja. Kapteeni Skoin voi myös Kotkakal-lion ylipäällikkönä vaatia minkä tahansasaaristossa kohtaamansa piperialai-sen laivan asettumaan oman komen-tonsa alaisuuteen.Valitettavasti näitä yleviä tavoittei-ta ei ole saavutettu, eikä edes periaat-
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teita ole aina noudatettu. Kotkakallionlinnakkeella ei ole omaa laivastoa, jollaSisämerta voitaisiin valvoa. Saaristo-laisten kalliosaaret puolestaan tekevätrankaisuretkistä erittäin hankalia. Niin-pä kapteeni Skoin on tyytynyt siihen,että kotkalipun alla seilaavat laivat aut-tavat kauppalaivoja silloin kun sattuvatolemaan paikalla oikealla hetkellä.Kuninkaan neuvonantajat ovat kieltä-mättä omalta osaltaan tehneet linnak-keen elämästä hankalaa, joten kapteeniSkoin on röyhkeästi käyttänyt annettu-ja valtuuksia hyväkseen. Tiedän, ettähän on takavarikoinut joidenkin kauppa-laivojen viljalasteja vahvistaakseen lin-nakkeen varastoja. Epäilen myös, ettäosa "takaisin saadusta" ryöstösaaliis-ta olisi itse asiassa ryöstetty suoraanjoiltakin kauppalaivoilta. Toistaiseksi ku-kaan ei ole kuitenkaan tehnyt kapteenis-ta valitusta.
Vihollisen vihollinen on ystäväKoska linnakkeen sotilaallinen voima eiriitä saaristolaisten kertakaikkiseen nu-jertamiseen, on kapteeni Skoin käyttä-nyt klaanien keskinäisiä kiistoja hyväk-seen. Liittoutumalla oikealla hetkelläoikeiden klaanien kanssa (ja myös pet-tämällä niitä) on kapteeni Skoin voitta-nut useita meritaisteluita saaristolais-ryöväreitä vastaan. Näin hän on onnis-tunut kompensoimaan oman laivaston-sa puutetta ja vaikuttamaan Sisäme-ren tapahtumiin laajemmin kuin vainlinnakkeen suomin voimin.Kapteenin oveluus ei kuitenkaan oletoistaiseksi tepsinyt Merihaukan klaa-niin. Siinä missä monet muut saaris-tolaisklaanit ovat merenkulkijoiden saa-listamisen sijasta sotineet keskenään,Merihaukan klaani on jatkuvasti vahvis-tunut. Eodran luomassa liitossa on mu-

kana useita klaaneja, jotka ovat viimeaikoina keskittyneet valtaamaan niinkauppa- kuin merirosvolaivojakin. Huhu-taan, että Ioahilla rakennettaisiin jopalaivoihin tulevia katapultteja. Kotkakal-lio on ainoa merkittävä merilinnake Me-rihaukan Eodran ja Piperian välillä.Linnakkeen uhat eivät kuitenkaan si-jaitse vain sen muurien ulkopuolella.Vouti Jider on jo pitkän aikaa valitta-nut kapteenin liittotaktiikasta ja esit-tänyt, että se johtaa vain saaristo-laisten keskinäisiin riitoihin sotkeutu-miseen. Totta epäilemättä onkin, ettäkapteeni on joutunut tekemään klaa-neille erilaisia vastapalveluksia ja mak-samaan palkkioita. Moni klaani on myösvoinut julistaa verivihan linnakkeenväelle kapteenin petoksien vuoksi. Voutikannattaa klaanien tuhoamista yksi-tellen ja ottaen huomioon hänen suo-sionsa kuninkaan hovissa, hänen sa-nansa voi painaa paljonkin. KapteeniSkoin kun on kaikesta huolimatta ku-ninkaan alainen.Pitkä-Morgan puolestaan on levittä-nyt palkkasotureiden keskuuteen epä-luuloisuutta väittämällä, että kapteeniSkoin pimittää huomattavan osanryöstösaaliista ja odottaa vain tilai-suutta päästä takaisin mantereellekultansa kanssa. Epäilen, että väitteetovat vain Pitkä-Morganin keino saadapuolelleen riittävän monta palkkasotu-ria, jotta hän voi yrittää kaapata val-lan Kotkakallion linnakkeessa. Hän onnimittäin silmäillyt kreivitärtä julkeasti.Kapteeni ei ole vastannut röyhkeisiinsyytöksiin millään tavalla, mikä johtuuluullakseni siitä, että hän tietää tar-vitsevansa Pitkä-Morganin palkkasotu-rikomppaniaa tulevan talven pitkinäkuukausina. Tämä ei tietenkään lohdu-ta kreivitär Iisahia.
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Legendoja SisämereltäKronikoitsijoiden valan mukaan pyrin pi-tämään tietoni niin varmoina kuin mah-dollista. Merimiesten ja saaristolais-ten keskuudessa liikkuu kuitenkin moniatarinoita, jotka katson kirjaamisen ar-voisiksi, vaikken niiden todenperäisyyt-tä ole pystynytkään selvittämään.
Eräs saaristolainen kertoi kuulleensaveden emolta, että Kuolleiden saarenpohjoisosassa asuu muotopuolia, jotkaovat louhineet asuinsijansa jyrkkärin-teisten vuonojen seinämiin. He viljelevätmaata saaren keskiosissa ja ovat Ta-sangon kuninkaan alamaisia. Saareneteläosan vuorilla puolestaan asuu noi-tia ja kannibaaleja.
Saaristolaisten vankina ollut merimieskertoi, että "veden emot" ovat todellahirviöiden synnyttäjiä. Heidän rituaalei-hinsa kuuluu iljettävä epäpyhä lihallinenliitto syvyyksien paholaisten kanssa.Eräs vanhus puolestaan väitti, että "ve-den emot" ovat itsekin syvyydestänousseita paholaisia.
Saaristolaisten myytti kertoo meressäelävästä jättiläiskuoriaisesta, jonka se-län päälle saaristolaiset ovat rakenta-neet kylänsä. Maailmanloppu tulee, kuntämä kuoriainen herää pitkästä unes-taan.
Toisen saaristolaisten myytin mukaanCurahin saarella asuu jonkinlainen pyhämies. Eräiden kertomusten mukaan hänon se, joka muinaisina aikoina johti saa-ristolaiset saarille. Toisten mukaan hänon koko Sisämeren suurin noita. Olensotilaiden kanssa käynyt etsimässä tä-tä Curahia useita kertoja, mutta en olelöytänyt saarelta ketään.

Useat öiseen aikaan vartiossa olleetmerimiehet väittävät kohdanneensamystisen kapteenin, joka on tapauk-sesta riippuen tähystellyt merelle, he-rättänyt vahdin tai varoittanut nou-sevasta myrskystä. Kukaan ei ole kuul-lut tämän salaperäisen hahmon pu-huvan. Monet ovat sitä mieltä, ettäkyseessä on kapteeni Robbin aave. Hänauttoi aikoinaan miehistönsä pakoonhaaksirikkoutuneesta laivastaan, mut-ta upposi itse aluksensa mukana.
Olen kuullut monen merimiehen puhuvanPuujalka-Cormanista, Artanten ritaris-ta, joka metsästää väsymättä jotakinjättiläismäistä syvyyden hirviötä. Miesja peto ovat ottaneet yhteen useastija molemmat kantavat arpia kehos-saan. Cormania pidetään pakkomieltei-syyden perikuvana.
Savuavien vuorten saaren (jota saaris-tolaiset kutsuvat Shregin saareksi) ky-lät on hylätty. Kukaan ei tunnu tie-tävän milloin tämä on tapahtunut taiminne väestö olisi muuttanut. Olenkuullut monilta kalastajilta, että kalatvälttelevät tätä kaksoisvuorten saar-ta, mikä olisi tietysti luonnollinen syyväestön lähtemiseen. Jotkut kuitenkinväittävät nähneensä meren kiehuvansaaren ympärillä. Merimiehet uskovat-kin Shregin asukkaiden palaneen tuh-kaksi.
Vuoriston barbaarit puhuvat "sudenajan" alkaneen. He eivät ole suostuneetkertomaan, mitä he sillä oikein tarkoit-tavat, mutta jotenkin siihen näyttäisiliittyvän tuleva pimeys, sota ja veriuh-rit. Epäilen, että kyse on jonkinlaisestaKaksoisäidin kultin ja siihen liittyvän vi-han ajan muunnelmasta.
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Skenaario-ideoita Sisämerelle
Syitä päätyä Sisämerelle:• Praedorit palkataan vartijoiksi Sisä-merellä liikennöivälle kauppalaivalle.• Praedorit haluavat matkustaa jonne-kin Sisämeren kautta (Kolmisormi-Admar tarjoaa nopeimman kyydin,mutta tämä tarkoittaa myös hur-jien riskien ottamista).• Praedorit omistavat laivan ja päät-tävät lyödä rahoiksi osallistumallaSisämeren kauppaan.• Praedorit haluavat päästä Kotkakal-lion linnakkeeseen, jonne kuulemmapalkataan sotureita. He ovat myöskuulleet huhun, että linnakkeen aarre-holvit olisivat täynnään takaisin saa-tua ryöstösaalista.• Praedorit ovat saaneet käsiinsä aar-rekartan, joka kertoo minne Gris Kul-taparta on kätkenyt ryöstösaaliin-sa.• Saaristolaiset ovat vieneet muka-naan Piperian kyläläisiä, joita on läh-dettävä pelastamaan.• Praedorit lyöttäytyvät yksiin meri-rosvojen kanssa tai kenties joutuvatSisämerelle heidän vankeinaan tai or-jinaan.

Kohtaamisia SisämerelläPraedorien käyttämän laivan lastin jou-kossa on circolilainen arkku, josta Far-rigniassa maksettaisiin hyvin. Jos ark-ku päätyy merirosvojen käsiin, kapteenitarjoaa suurta palkkiota arkun takai-sin saamiseksi.
Myrsky nousee ja pirstoo alusta niin,että se ajelehtii päiväkausia. Kun en-simmäinen saari ilmestyy horisonttiin,sille on pakko rantautua korjaustöitävarten. Saaressa asuva klaani tietystiaikoo ryövätä laivan lastin ja tehdämatkaajista orjia tai uhreja.
Tuulen vuoksi matka ei etene niin no-peasti kuin toivottiin. Yö laskeutuu jasumu nousee. Merimiehet riitelevät tu-lisesti siitä, mikä olisi oikea toiminta-tapa tässä tilanteessa. Luultavasti hejoutuvat lopulta pakenemaan hyökkää-jiä ja sumun harhauttamina laskevatmaihin Kuolleiden saarelle.
Praedorit sattuvat juuri sopivasti pai-kalle todistamaan, miten Rufus Viina-sieppo ohjaa kauppalaivansa merihä-tään joutuneen aluksen kimppuun ryös-töaikeissa. Rufuksella on kiire, sillä hä-
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nen on päästävä turvaan avomerelle en-nen saaristolaisten saapumista.
Praedorit ovat Laman Travanilaisenkauppalaivalla suojelemassa rautahark-koja, joiden määränpäänä ovat Vihrei-den niittyjen linnakkeiden aseseppienpajat. Kapteeni Skoinin laiva kuitenkinpysäyttää kauppalaivan ja haluaa tut-kia sen lastin. Laman ei halua suostuatarkastukseen, koska hän arvaa aivanoikein, että Skoin aikoo takavarikoidakoko lastin Kotkakallion linnakkeen hy-väksi.
Praedoreita kaivataanKolmisormi-Admar etsii rohkeita mie-hiä, joiden kanssa yrittää Kauppasaa-ren ryöväämistä. Hänen suunnitelma-naan on mennä Jolakille kaupankäynninvarjolla ja maihin päästyä lähettääpraedorit etsimään aarretta. Kun aar-re on laivassa, praedoreita ei tieten-kään enää tarvita. Jonkunhan täytyykohdata vihainen Punakallion klaani.
Piperian kuninkaan neuvonantajat ovatkeksineet keinon hillitä saaristolaistenrosvousta. Vuoristolaisklaanit on saa-tava lopettamaan kelopuiden kauppaa-minen, sillä saaristolaiset tekevät niis-tä uiskojaan. Vuoristolaisklaaneja ei kui-tenkaan ole helppo uhkailla sotilaallises-ti, joten suunnitelmana onkin ostaa vuo-ristolaisilta niin paljon kelopuuta kuinmahdollista. Tätä varten tarvitaanpraedoreita, jotka selvittävät rauta-monnien kutupaikat ja kalastavat siel-tä tarpeeksi monta rautamonnia kau-pankäyntiä varten. (Onnistuessaansuunnitelma tietysti tulehduttaa saa-ristolaisten ja piperialaisten välejä enti-sestään.)

Piperian kuningas on luvannut Gris Kul-taparrasta elävänä tai kuolleena vii-densadan kultarahan palkkion. Grisinnappaaminen on helpointa länsirannansatamissa, kun merirosvo on holtitto-masti tuhlaamassa ryöstösaalistaan.Jos hahmot onnistuvat nappaamaanGrisin elävänä, kapteeni Skoin yrittäämahdollisuuksien mukaan tulla väliin jatarjota hänestä saman verran. Skointarvitsee kipeästi liittolaisia, eikä voiantaa kuninkaan teloittaa taitavaamerikapteenia.
Senniittimunkki Nell pyytää praedorei-ta viemään tekstejään Piperian kes-kusluostariin. Eodra Mustan vakoojatolettavat teksteissä olevan jotakintärkeää tietoa, ja niinpä he kehottavatkumppaneitaan järjestämään praedo-reille väijytyksen. Praedorit tuskin on-nistuvat myymään tekstejä saaristo-laisrosvoille, jotka aikovat viedä ne vä-kisin Eodralle. Toisaalta, jos praedoritselviävät rosvoista, voivat he yrittääkäydä kauppaa itse Eodran kanssa.Eodra kuuntelee ulkomaalaisia erityi-sen tarkaan, jos näillä on tuomisinaanvedenväen lihaa. Jos kaupat sujuvathyvin, Eodra haluaa käyttää praedorei-ta Kotkakallion tuhoamiseen.
Vouti Jider Dorelor on kyllästynyt sii-hen, että kapteeni Skoin ei kuuntelehänen neuvojaan. Niinpä hän omatoimi-sesti palkkaa praedorit vangitsemaanLoigulta muutamia veden emoja, jottavoisi kuulustella heitä ja kiristää saa-ristolaisia lopettamaan rosvoilun. Jospraedorit onnistuvat, linnakkeeseen so-luttautuneet Eodran vakoojat yrittä-vät ilman muuta vapauttaa pyhätnaiset.
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Kotkakallion Artanten uskoon käänty-nyt saaristolaispalkkasoturi on kuullut,että hänen sisarensa on lähtenyt Kuol-leiden saarelle tullakseen veden emoksi.Hän aikoo lähteä hakemaan sisartaanturvaan ja puhuu praedorit mukaan va-lehtelemalla saarella olevista haaksirik-koutuneiden kauppalaivojen rikkauksis-ta. Jos sisar löytyy, tämä ei tieten-kään halua lähteä luopioveljensä mu-kaan, vaan seurata kutsumustaan pa-pittareksi.
Kapteeni Skoin haluaa päästä eroonvouti Jidarista, jota hän pitää kunin-kaan neuvonantajien kätyrinä. Itse hänei sitä kuitenkaan voi tehdä menettä-mättä asemaansa, eikä hän liioin voiyrittääkään hyödyntää saaristolaisia,koska Jidar ei koskaan poistu linnak-keen suojista. Niinpä Skoin kääntyypraedorien puoleen.
Sivuhahmojen toimia(joihin praedorit voivat sekaantua)Saaristolaismiehelle naitettu vuoristo-laisnainen ei ole ollenkaan tyytyväinenosaansa. Toisin kuin vuoristolaisten kes-kuudessa, saaristossa nainen on kodinja aviomiehen palvelija. Niinpä nainen et-sii keinoa paeta takaisin oman sukunsaluo. Jos pako onnistuu, klaanien välillesyntyy hirmuinen riita.
Eräs Loigun saaren veden emoista kut-suu uhrirituaalia varten paikalle suurenmerikäärmeen. Peto on kuitenkin raivos-tunut kutsustaan ja jääkin riehumaanSisämeren alueelle hävittäen jokaisenlaivan, joka sen tielle sattuu.
Kotkakallion laiva takavarikoi eräänkauppalaivan lastin jälleen laittomasti.Vasta linnakkeessa he huomaavat, että

saaliiseen kuului myös circolilainen ark-ku. Kapteeni Skoin kauhistuu, sillä hänuskoo velhojen saavan tapahtuneenselville ja näin paljastavan hänen lait-tomat puuhansa.
Merirosvo Gris Kultaparta saapuuKotkakallion linnakkeeseen itsevarmas-ti pyytäen kapteeni Skoinia maksa-maan hänen lukuisista palveluksistaan.Tilanne on Skoinille kiusallinen, sillä vou-ti Jidar ei missään tapauksessa sallikuninkaan edustajan tekevän sopimuk-sia kurkunleikkaajien kanssa.
Talven (tai kesän) aikana, kun Kotka-kallio on miltei eristyksissä laskuvedentakia, palkkasoturikomentaja Pitkä-Morganin ja kapteeni Skoinin välit kiris-tyvät. On ilmeistä, että toisen heistäon alistuttava toisen käskyvaltaan.Kreivitär Ilsah ei tietenkään aio seura-ta miesten välienselvittelyä toimetto-mana, vaan ajaa omia etujaan.
Eodra Musta, Merihaukan klaanin joh-taja, aikoo tuhota Kotkakallion linnak-keen vähitellen: tyhjentää Piperianrannikkokylät ruoasta, katkaista huol-toreitit, lietsoa klaanien kaunoja linna-ketta kohtaan, upottaa linnakkeen lai-vat suuressa meritaistelussa ja tap-paa linnakkeen johtajat, etenkin kap-teeni Skoinin.
Kapteeni Skoin aikoo laittaa Eodran ai-soihin vaihe vaiheelta: selvittämälläEodran joukkojen vahvuuden, liittoutu-malla muiden klaanien ja merirosvojenkanssa, vapauttamalla verotetut klaa-nit Eodrasin ikeestä, tuhoamalla Eod-rasin orastavan laivaston ja lopultasyöttämällä klaanipäällikön rautamon-neille.
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Pelistätarinaksi
"Pelimme ovat yleensä pitkäjänteisiähitaasti rakentuvia kampanjoita. Edel-linen Praedor-kampanja kesti kaksivuotta alkaen aatelistytöstä rohdos-kaupassa ja päättyen siihen, mitenhänestä lopulta tuli Jaconian eräänprovinssin valtiatar. Kaikki kampanjantapahtumat liittyivät tuohon suureenkehityskertomukseen. Pelaajan moti-vaatio suorittaa tehtäviä johti siis hah-moa eteenpäin suuremman tavoitteensaavuttamiseksi.
"Pelin pohjana on Jaconia ja Praedor-roolipelin antamat resurssit. Olemmekuitenkin pelanneet 'sääntökirja kan-nen mukaan' -periaatteella. En pelin-johtajana pidä pelimaailmaa kiveenkirjoitettuna, vaan maustan sitä itseja keksin uusia asioita pelimaailmaan.Käytin esimerkiksi eräässä kampanjas-sa teemana toisesta ulottuvuudestatullutta pahuutta, sillä Jaconiassahanon useita rinnakkaisulottuvuuksia. Li-säksi käytin teemassa hieman eeppi-sen fantasian piirteitä, kuten lohikäär-mettä.
"Jaconian elementeistä peleissämmeon käytetty nimettömiä olentoja, tun-temattoman tutkimista, velhoja, feo-daalisia valtapiirejä, vesikanavia ja ve-sistöjä sekä merirosvoja. Pari lyhyttäreissua Borvariaan ja Warthiin on teh-ty, mutta enemmän pelimme ovatkeskittyneet päähahmon elämäntari-nan kehittymiseen kuin aarteidenryös-telyyn."

Peli säilyy tekstinä"Tapahtumia kirjoitetaan ylös sitä tah-tia kuin se tapahtuu, aivan kuten suul-lisestikin pelattaessa. Korvataan vainpuhe kirjoittamisella. Tavallaan pelityy-liämme voi verrata foorumiroolipelaami-seen, joka tapahtuu reaaliaikaisesti:Pelinjohtaja kirjoittaa kuvauksen tai si-vuhahmon tekstin ja pelaaja reagoihahmollaan siihen", Daniel Neffling ku-vaa.Daniel ja hänen avopuolisonsa Sabi-na Rubio siis roolipelaavat kirjoitta-malla samalla pelitapahtumia muistiinluoden näin tarinoita. Kuvaukset ovattavallisesti muutaman lauseen mittai-sia, ellei kyseessä sitten ole vähemmäntärkeiden asioiden nopeampi läpikäymi-nen. Esimerkiksi rauhallisemmat päivätvoidaan ohittaa nopeammin merkitenmuistiin vain hahmon ajatuksia ja tun-nelmia. Kaikki kirjoitettu on proosalli-sessa muodossa, eli peliteknisiä asioi-ta kuten nopanheittoja ei merkitä.Peli ja tarina toimivat rinnakkain:"Kaikki pelin sääntömekaniikkaan liitty-vä hoidetaan keskustelemalla. Näin siiskirjoittaminen on pelityyli ja puhuminentekninen apuväline. Tällä tavoin kirjoit-taessa mieli keskittyy tarinaan kuntaas puhuessa painopiste on selven-nyksissä ja pelimekaniikassa. Kumpi-kaan ei häiritse toista. Kun teksti ontietokoneen näytöllä, tunnelmaan onhelppo palata, vaikka joutuisikin välilläselailemaan sääntökirjaa. Kun kädetkoskettavat näppäimistöä taas ja kat-se pyyhkii tietokoneen ruutua, mieli onpelimaailmassa, tarinassa."Tällainen pelityyli on tarinasta naut-timisen kannalta tehokas. Kirjoitta-malla voi esittää asiansa nopeasti jaselkeästi. Silmiensä edessä olevaantekstiin on myös helpompi syventyä ja
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unohtaa mahdolliset ulkoiset häiriöteki-jät. Kun oma vuoro tulee, voi rauhassalukea uudelleen edeltävän tarinankappa-leen ennen kuin rupeaa vastaamaan. Mi-tään yksityiskohtia ei pääse unohtu-maan pelikertojen välilläkään, vaan pe-liin palaaminen käy helposti. Ensin lukeehieman fiktiota ja sitten saa ryhtyä luo-maan sitä itse.Luonnollisesti tekstiä syntyy tällai-sessa pelityylissä varsin paljon. Danie-lin ja Sabinan lyhyetkin kampanjat ovattuottaneet yli viisisataa sivua tekstiä.Pisimmät kampanjat, joiden pelaaminenkesti pari vuotta, ovat poikineen reilustiyli pari tuhatta sivua proosaa.
Miten tähän päädyttiin?Daniel oli tutustunut roolipelaamiseenjo ala-asteella. Sabinakin oli kuullut sii-tä, mutta varsinaisesti hän päätyi pe-laamaan vasta avopuolisonsa kanssa.He pelailivat muutaman vuoden "perin-teisesti", kunnes Daniel päätyi pohti-maan sitä, miten voisi estää hyvien pe-lattujen seikkailujen unohtumisen."Aluksi kirjoitin ylös myös sääntöme-kaanisia heittoja ja niitä taitoja jamuuttujia, mitä niihin tarvitaan. Huo-masin sen kuitenkin olevan turhaa. Jäl-keenpäin minua kiinnosti itse tarina, eienää se, mitä heitettiin ja milloin. Kirjoi-tetun tarinan kuvailun rikkaus, yksityis-kohtaisuus ja selkeys yllättivät. Kir-joittaen on helpompi saada pelin tunnel-ma toimimaan ja kuvailu sujuu parem-min kuin verbaalisesti."Alussa kaikki on tietysti hankalaa,mutta varsin pian molemmat sisäisti-vät uuden pelityylin. Daniel kehuu eten-kin sitä, miten kirjoittaminen auttaahahmojen toimien ja ajatuksien jäsente-lyssä ja selkeässä ilmaisemisessa. Mo-nesti on helpompi kirjoittaa hahmon

eleistä ja äänenpainoista kuin yrittääitse näytellä niitä pöydän ääressä. Jakun pelinjohtaja tietää, mitä pelaaja-hahmo päässään pyörittelee, on siitähelppo poimia kiinnostavia asioita tari-nan aiheiksi.Tällä tyylillä he ovatkin ehtineet pe-lata jo useamman kampanjan, Praedo-rin lisäksi esimerkiksi myös VAMPIREA,FADING SUNSIA ja BLUE ROSEA. Praedor-kampanja kesti pari vuotta, ja sitä pe-lattiin parhaimmillaan päivittäin.
Yksi pelaaja riittääPelinjohtajan ja pelaajan kahdenkeskei-nen roolipelaaminen on tietenkin erilais-ta kuin tavanomainen isommalla po-rukalla pelaaminen. Kaksinpelissä ai-noan pelaajan hahmon merkitys koros-tuu, kun pelaaminen keskittyy yksin-omaan tämän ympärille. Tarinasta tu-lee helpommin syvällinen ja pelinjohta-jan on helpompi reagoida yhden pe-laajan toimiin kokonaisen ryhmän sijas-ta. On luontevaa, että pelaamisessakorostuu enemmän pelaajahahmon per-soonallisuus ja elämänkatsomus kuinvaikkapa taidot tai varusteet. Niinpäjuuri ne kohtaukset, jotka yleensä seik-kailupelaamisessa ohitetaan, tulevatyhtäkkiä tärkeiksi."Kohtaukset pelataan tarkasti, leiri-nuotioistuskeluineen ja varusteidenhankintoineen. Nautin juuri näistä koh-tauksista, sillä ne luovat pelistä enem-män aidon kokemuksen. Matkustusvai-heidenkin tärkeimmät tapahtumat ei-vät välttämättä ole perinteisiä satun-naiskohtaamisia maantierosvojen jarikkinäisten vankkureiden kanssa, vaanmyös muut tapahtumat tai kohtaami-set. Mikäpä olisi sen parempi aika kes-kustella ryhmän kesken kuin kahdenviikon reissu? Olen huomannut, että
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kahdestaan pelaamalla on helpompinauttia peleissä niin sanotuista suvan-tovaiheista, jotka eivät aja seikkailuaeteenpäin", Daniel sanoo.Vaikka pelissä on mukana vain yksipelaajahahmo, ei se kuitenkaan tarkoi-ta, että hän vaeltelisi maailmassa yksi-nään. Daniel ja Sabina eivät pelaa soo-loseikkailuita, vaan sivuhahmot – ystä-vät, tuttavat, vihamiehet ja matka-kumppanit – ympäröivät pelaajahah-moa siinä kuin roolipeleissä yleensäkin.Tällaisessa kaksinpelissä sivuhahmojenpitää olla tavallista paperinohutta sta-tistia persoonallisempia, jottei pelaajatuntisi hahmonsa olevan ainoa ihminenkulissien keskellä. Voi jopa huoleti antaahieman enemmän huomiota mielenkiin-toisille sivuhahmoille. Pelinjohtajan tot-tumuksen koulimat vaistot ohjaavatantamaan tilaa pelaajahahmojen välisel-le kanssakäymiselle, mutta kaksinpelis-sä pelinjohtajan täytyy osin hoitaamyös tavallisen pelaajan tehtäviä.Sivuhahmojen korostunut asema eikuitenkaan saa ryöstää parrasvalojapelaajahahmolta, joka on aina tarinanpäähenkilö."Ratkaisut hahmoryhmän liikkeistätekee pelaaja, jonka hahmo on yleensäryhmän johtaja arvonsa puolesta tai ni-mellisesti. Joskus sivuhahmot voivattietysti vaikuttaa tarinaan vetämälläsitä pelinjohtajan kaavailemaan suun-taan. Mutta jos pelaajahahmo on tari-nassa se, jolla on suuri tehtävä, niinsilloin sivuhahmot tukevat tuon tehtä-vän suorittamista tavalla tai toisella."Kun vastapelaaja on luotettava ra-kastettu, voi pelissä astua hieman ar-kaluontoisempienkin aiheiden suuntaan.Ja vaikka näitä käsitellessä meinaisikinujostuttaa tai nolostuttaa, niin täysinlukkoon peli ei turvallisen peliseuran

vuoksi pääse menemään. Vaikeita asioi-ta on helppo purkaa tutun ihmisenkanssa, johon uskaltaa luottaa.
Pelinjohtajan osuusDaniel on pyrkinyt pelinjohtamisessaansiihen, että seikkailu todella muodos-tuisi Sabinan hahmon valintojen perus-teella. Etukäteissuunnitelmat eivätsaa kahlita hahmoa, joten valmistaseikkailun käsikirjoitusta on turha kir-joittaa. Paljossa joutuu turvautumaanimprovisaatioon."Kampanjassa on yleensä erittäinlöyhä punainen lanka, jota seurataan.Loppu on usein avoin, sillä seikkailijan

Mieleen jääneitä sivuhahmojaYlpeä naisiin menevä miekkasankari SaulCold, joka keräsi tietullia risteyksessä.Sankaritar kuitenkin voitti hänet kaksin-taistelussa ja Saul lähti sankarittarenmatkakumppaniksi. Myöhemmin heille ke-hittyi jopa suhde.
Paimentolaisvelho, joka osoittautuikinsankarittaren isäksi. Sankarittaren äi-dillä ja tällä paimentolaisvelholla oli ollutsalainen suhde, mutta sankarittaren äi-ti piti aviomiestään lapsensa oikeanaisänä.
Karski soturi, joka käsitteli sotilaitaanankaralla kädellä, jopa väkivaltaisesti.Sankarittarelle hän kuitenkin oli kuinhuolehtivainen veli.
Kaksi kaapupukuista palkkionmetsästä-jää, jotka jahtasivat sankaritarta. Pa-kon edessä he kuitenkin joutuivat liittou-tumaan selvitäkseen hengissä. Sankari-tar jopa oikeasti suri kun toinen sala-murhaajista menetti henkensä.
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Kokemuksia
Praedorista

matka alusta loppuun voi saada yllättä-viäkin käänteitä. Alkuperäinen tavoitevoi hämärtyä ja muuttua monisäikeisek-si juonikuvioksi ihan itsestään. Ehkätuon alkuperäisen kampanjan aiheenratkaiseminen ei edes ole se pääsaavu-tus, jos peli tuo eteen mielenkiintoisem-pia teemoja. Punainen lanka ei olevalmis, minulla on vain säikeitä, joita pe-lin mittaan kudotaan langaksi."Pelinjohtajan rooli on siis ennen kaik-kea tarjota pelimaailma pelaajalle pelat-tavaksi. Sabina on kiinnostunut ennenkaikkea pelaamisesta ja tarinasta, eisääntökirjoista. Niinpä Danielin osanaon esitellä Jaconiaa ja pelata sen asuk-keja, jotta pelaajahahmo voi olla tekemi-sissä näiden kanssa. Tältä kannalta onjopa etu, että pelaajia on vain yksi. Ryh-mässä olisi monta eri persoonaa, joi-den motiivit, luonteenpiirteet ja tavoit-teet voisivat olla ristikkäisiä, jolloin hah-mojen tekoja sekä niiden seurauksia oli-si hankalampi kartoittaa. Tarinaa onhelpompi viedä eteenpäin vain yhdenhahmon ehdoilla.
Entäs ne säännöt?Danielin ja Sabinan pelaamisessa tär-keintä on tarinankerronta. Hyvin kerrot-tu tarina, jota pelinjohtaja keksii japelaaja elää, on etusijalla ja kaikki muuttaipuvat sen mukaisesti.Voi mennä useitakin pelikertoja il-man, että noppiin kosketaan lainkaan,mutta Praedorin sääntöjä toki käyte-tään, etenkin toimintakohtauksissa. Eiole ennen kuulumatonta, että sääntö-kirjasta plärätään jotain sääntöyksi-tyiskohtia, syvä haava -taulukoita taimaailmakuvauksen osia. Sääntöjen eikuitenkaan anneta katkaista tarinaaikävällä tavalla. Pelaajahahmoon osuvatappava isku esimerkiksi johtaakin vain

tajuttomuuteen. Tämä tietysti syö yh-denlaista vaarallisuuden tuntua, mut-ta eivätpä romaanien tai elokuvienkaanpäätähdet kuole yhtäkkiä kesken kai-ken. Mutta jos hahmo onkin tavallaankuolematon, niin ei hän silti automaat-tisesti onnistu jokaisessa yritykses-sään."Sosiaalisissa tilanteissa ei yleensäkäytetä noppia, vaan pelaaja joutuuhoitamaan nämä tilanteet roolipelaa-malla. Jos kuitenkin joskus suostuttelutai vastaava nopilla ratkaistaisiin, tu-los on se mikä on, ja sen vaikutus puo-lestaan tarinaa. Jos vaikkapa suostut-telu-taito ei auttanut rauhan saavut-tamiseksi, niin toisen keinon etsimises-tä rauhan saamiseksi syntyy hyvä si-vuseikkailu. Pidän huonoa noppatulostatarinan kannalta vaihteluna. Jos hah-mo onnistuisi aina, peli kulkisi eteen-päin kuin kiskoilla. Hahmon epäonnis-tuessa niin pelinjohtaja kuin pelaajakinpääsevät improvisoimaan, että mitätästä seuraa ja mitä seuraavaksi", Da-niel kertoo.Toisaalta kirjoitettu teksti ei liioinole pyhää. Jos vaikkapa pelikerran lope-tus oli tönkkö tai tarinan suuntaa ha-lutaan hieman vaihtaa, niin tekstejämuutetaan jälkikäteen. Myös joitakinkömpelöitä kohtauksia on korjattuehommiksi. Tarina on tärkein.
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Efemeros ei olisi Efemeros ilman loppukevennystä...

Antakaa minullekirves ja vihollinen,johon sen voi lyödä!Tyhmempi voisi luulla, että kahdenkymmenen Praedor-pelikerranjälkeen otsalohkooni olisi tatuoitu kuva mielenkiintoisesta ja rik-kaita yksityiskohtia täynnä olevasta pelimaailmasta ja elegan-tista pelijärjestelmästä. Aivoihini on sen sijaan syöpynyt nin-jahirviö: olento jolla on Chuck Norrisin hiipimiskyky, nopeus, tak-tiset taidot ja kierrepotkuun verrattava superhyökkäys.En jaksa uskoa, että minun ja kanssapelaajieni hahmot ovatolleet joka ainoalla pelikerralla praedoreiksi kelpaamattomiamärkäkorvia tai tehneet erityisen huonoja taktisia valintoja.Suurimmalla osalla pelaajahahmoista oli ase tai kilpi molemmis-sa käsissä ja korkea taitoarvo käyttää niitä. Lisäksi peltiä olipäällä paljon kuin on suinkin mahdollista kantaa ilman peliteknis-tä haittaa. Vähänkään todennäköisyyksiä ymmärtävä pelaajatietää, että ryhmä tällaisia pelaajahahmoja syö helposti suihin-sa vaikka T-rexin tai sen vedessä asuvan serkun kokoisen nimet-tömän olennon. Silti yksittäinen ninjahirviö nöyryytti vaivattakoko pelaajahahmoryhmää.Muistan elävästi, kuinka Pihla Pöytäpelaaja kihisi riemusta,kun hänen vaisto-edulla varustettu hahmonsa joutui ninjahirviönyllättämäksi. Rampautettuaan Pihlan pelaaman peltipurkin yh-dellä ainoalla osumalla ninjahirviö iski Niilo Noppapelaajan hah-mon kilven kappaleiksi nopeammin kuin on pelimekanistisestimahdollista. Niilo pyöritteli silmiään, kun hänen hahmonsa saa-mat kakkostason osumat, joita ninjahirviö ei jumalallisella ket-teryydellään väistänyt, kilpistyivät olennon kiinteistä vatsali-haksista. Vaikka olen sosiaalisesti aikamoinen puusilmä, tajusinjo tuolloin, että ninjahirviöitä ei ole tehty voitettavaksi vaan pa-koiltavaksi. GM-fiatilla ajetut takaa-ajokohtaukset tuntuivatkuitenkin minusta aina jossain määrin oudoilta, lähinnä varmaansiitä syystä että kaanonin asemaan nostetussa Praedor-sarja-kuvassa päähenkilöt taistelivat vihollislaumoja vastaan, eivätkäjoutuneet yksittäisten ninjahirviöiden metsästämiksi.En kuitenkaan usko, että pelinjohtajien sadistisuus on ainoasyy ninjahirviöiden yleisyyteen Praedorissa. Risto Roolipelaajan
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mielestä onnistunut ryöstöretki Borvariaan on kallisarvoisen pe-liajan tuhlausta. Hän käyttää mieluummin neljä tuntia ainokai-sesta elämästään haavoittuneen toverin raahaamiseen takaisinsivistyksen pariin ja Borvarian vaarallisuudella fiilistelyyn kuinPraedorin yksityiskohtaiseen taistelujärjestelmään. Ninjahirviöon kieltämättä näppärä tapa aiheuttaa tappioita ja ongelmiaylikoville aloitushahmoille ja sitä kautta vastata Risto Roolipe-laajan odotuksiin.Nämä syyt ovat minulle tietysti yhdentekeviä. Vihollislaumo-jen hävittäminen on minusta huomattavasti hauskempaa kuinyhden voittamattoman ninjahirviön pakoileminen. Miehisiin voi-mafantasioihini kuuluu, että yhteisestä peliajasta käytetäänmerkittävä osa lukumääräisesti ylivoimaisten mutta taidoiltaanalivertaisten rääpäleiden summittaiseen lahtaamiseen. Kenelle-kään tuskin tulee yllätyksenä, että ninjahirviöiden näkyminen pe-lissä herättää minussa lähinnä vihaa ja halveksuntaa pelinjoh-tajaa kohtaan. Pelinjohtajilla ei ole mitään oikeutta ryövätä voi-mafantasiahetkiäni typerillä ninjahirviöillään. Heidän pitäisi ta-juta, että Praedor on jääkiekon ja kännisten naapureiden kirves-hipan ohella parasta väkivaltaviihdettä, mitä tässä maassatuotetaan.
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Apinalaatikko

Jaakko Ala-Mikkula
Olen Kajaanissa asusteleva, opettajaksi toista vuotta opiskeleva

nuorimies, joskin pysyn ikuisesti sydämeltäni laihialaisena.

Roolipelejä olen pelannut noin seitsemän vuotta, aina peruskou-

lusta lähtien, joskin lukion jälkeen pelailussa oli pitkä tauko.

Praedor oli aikoinaan ensimmäinen hankkimani roolipeli, ja tun-

nenkin sen parhaiten. Moni peli on välillä kilpaillut parhaan pe-

lin paikasta, mutta aina se Praedor on palannut roolipelien ku-

ninkaan paikalle.

Osallistuin Efemerokseen kirjoittamalla artikkelin Praedorista

pelipöydässämme, jonka lisäksi käsittelin myös hieman Praedo-

rin maailman tarjoamia mahdollisuuksia kampanjoiden rakente-

lussa. Tällaiseen projektiin osallistuminen oli melkoinen kunnia,

vaikkei tällaisesta kirjoittamisesta kokemusta juuri ollutkaan.

Kuitenkin sitä tekstiä tuntui syntyvän ja toivottavasti siitä on

apua muille Praedorin pelaajille.

Juho Auer
Asun Oulussa, työskentelen mobiilialan yrityksessä täysipäiväi-

senä testaajana ja yritän samalla saada viimeisiä opintojani suo-

ritettua Oulun yliopistossa. Roolipelejä olen pelannut aktiivisesti

noin 15 vuotta ja minulla on ristiriitainen suhtautuminen autori-

täärisiin organisaatioihin, joihin luen myös useimmat tuntemani

roolipeliryhmät. Praedoria olen pelannut vain noin parikymmen-

tä kertaa.

Kirjoitin tähän Efemerokseen loppukevennyksen. En ole aikai-

semmin kirjoittanut roolipeliaiheisia artikkeleita. Rakastan tuli-

kivenkatkuisia väittelyitä roolipelauksesta, ja loppukevennyksen

voidaan sanoa olevan luontainen jatkumo lempiharrastukselleni

eli roolipelifoorumeilla trollaamiselle.

Anna Haapala, Joonas Nivala ja Joonas Oja
Tämä pelinjohtotiimi asustelee tällä hetkellä Nivalassa, Pohjois-

Pohjanmaalla. Väki kuitenkin opiskelee hajautetusti; Anna vaa-

tetusartesaaniksi Nivalassa, Joonas Oja turvallisuusalaa Limin-

gassa ja Joonas Nivala haaveilee pääsystä Helsingin yliopistoon

opiskelemaan historiaa. Molemmat miekkosista ovat harrasta-

neet roolipeluuta niin kauan kuin vain jaksavat muistella. He

aloittivat harrastuksensa jo legendaariseksi muotoutuneella
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DUNGEONS & DRAGONSIN suomenkielisellä painoksella (se puna-

kantinen). Anna on vasta totuttautumassa roolipelien maail-

maan, mutta on näyttänyt kyntensä erityisesti ZOMBEJA! OVELLA!
-pelin yhteydessä, jota kolmikko ystävineen tahkoaa jatkuvalla

syötöllä. Liveroolipelausta ryhmä on harrastanut useamman

vuoden ajan ja tämänhetkisenä projektina onkin saattaa Kuol-

leen Kukon Majatalo -saaga onnistuneesti loppuun.

Efemeroksen kirjoittamiseen ryhmä lähti mukaan hyvin spon-

taanisti ja meihin saatiinkin yhteys aivan loppuhetkillä. Oli

miellyttävää jakaa kokemuksia Praedorin peluusta ja osoittaa

näin maailmalle, että kyseisestä pelistä on moneksi.

Sami Koponen
Asustelen Helsingissä syksyt ja keväät teologian opintojeni

vuoksi. Jos hyvin käy, valmistun maisteriksi ensi keväänä. Roo-

lipelejä olen pelannut viimeiset 1 3 vuotta, viime vuosina erityi-

sesti "forgelaisia" draamavetoisia roolipelejä. Praedor kiehtoo

vaihteluna ja jälleen tuoreelta tuntuvalla seikkailupelaamisen

luonteellaan.

Kirjoitin tähän Efemeroksen kakkosnumeroon pari artikkelia ja

toimin lehden päätoimittajana & taittajana. EFEMEROS #1:n aikana

vielä seurasin toimitustyötä sivupenkiltä, mutta nyt otin itse här-

kää sarvista. Eritoten taittamista oli mukava opetella. Tavoittee-

nani on koko tällä antologialla osoittaa, miten moneen Praedor

taipuu niin pelinä kuin fiktionakin.

Ilkka Leskelä
Olen helsinkiläinen opettaja, freelance-kirjoittaja ja taloushisto-

rian jatko-opiskelija. Roolit, leikit ja pelit ovat olleet harrastuk-

seni lapsuudesta alkaen. Termi "roolipeli" tuli tutuksi jouluna

1989, kun pukki lahjoi RUNEQUESTILLA. Maailmoilleen uskolliset,

syvälliset fantasiakampanjat ovat aina olleet minulle ykkösenä

roolipelaamisessa. Praedor on yksi tällainen peli/maailma mui-

den joukossa.

Piirsin Efemerokseen muutaman kuvan. Niissä saattaa näkyä

pyrkimykseni tuoda esiin sitä arkea, jossa 95 % fantasiamaail-

mojen ihmisistä elää. Olen tehnyt kuvitushommia aiemmin Glo-

ranthan ja Hârnin maailmoihin, usein olen ollut myös itse kir-

joittajana. Yhdessä tekemisen kautta oppii myös paremmin tun-

temaan harrastajapiirien aktiiveja.
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Daniel Neffling
Asutan Suomen maaseutua Kankaanpäässä ja työskentelen lai-

tosvastaajana vähemmän romanttisella alalla. Roolipelejä olen

pelannut ala-asteelta asti, 1 7 vuotta tähän päivään mennessä.

Praedoriin tutustuin ensin sarjakuvien muodossa ja kun näin

kaupassa siitä tehdyn roolipelin, kaappasin sen mukaani vaih-

toehtoisena fantasiana. Haltiat, kääpiöt ja hobitit alkoivat tulla jo

korvista ulos.

Tätä Efemerosta varten olin haastateltavana pelaamistyylistä ja

koitin tuoda hieman uutta näkökantaa niin Praedorin pelaami-

seen kuin yleisestikin roolipelaamiseen tietokoneen pelivälinee-

nä käyttämisestä. Pöytälaatikkoon olen kirjoittanut ties mitä ja

yhden lehtijutun olen julkaissut paikallisessa sanomalehdessä

MMORPG-pelaamisesta. Tämä oli mielenkiintoinen projekti, ja

koska roolipelit on rakas harrastus, haluaisin tulevaisuudessakin

vaikuttaa tavalla tai toisella.

Sanna Varis
Minä ja elämäni miehet, kaksi nelijalkaista komeaa urhoa,

asumme nyt ja ainakin seuraavat viisi vuotta Eurajoen rauhalli-

silla mannuilla. Opiskelen ensimmäistä vuotta kansankynttiläksi

ja valmistuttuani olisi tarkoitus jatkaa äidinkielenopettajaksi.

Olen harrastanut roolipelejä 14 vuotta ja matkan varrella on tul-

lut testattua yhtä jos toistakin sääntöjärjestelmää. Praedorin

säännöillä olemme pelanneet pelin ilmestymisestä lähtien ja pe-

limekaniikan helppous sekä kiehtoo että miellyttää.

Kirjoitin Efemerokseen novellin oman peliryhmäni peleihin pe-

rustuen. Tarkoituksenani oli johdatella lukija sisälle tunnelmaan

ja näyttää, minkä tyyppiseen peliin Praedor muun muassa sopii.

Harrastan kirjallisuutta ja kirjoittamista ja mahdollisuus kirjoit-

taa Efemerokseen oli minulle suuri kunnia. Pelatun tapahtuman

kirjoittaminen proosamuotoiseksi fiktioksi oli mielenkiintoinen

ja haastava prosessi.

Pyry Veteli
Kuvittajalle osuvasti Jaconia ja praedorit ovat minulle tuttuja

ennemmin sarjakuva- kuin roolipeliharrastuksen kautta. Jälkim-

mäinen alkoi joskus noin 8-9 vuotta sitten kotikutoisilla peleillä

kaveriporukassa. Nykyään pelaan pääasiassa rentoja indie-pelejä

Helsingissä, missä myös opiskelen filosofian laitoksella.



107

Efemeroksen kakkosnumeron tiimoilla olen ollut kuvituspuolel-

la töissä. Pääpiirteissään pyrin suht' perinteiseen fantasiailmee-

seen, kenties poislukien takakansi, minkä kanssa vähän karkasi

mopo käsistä. Toisaalta se oli ehdottomasti palkitsevin osa tätä

projektia meikäläiselle. Siinä koin tuovani tarjolle sitä kouriin-

tuntuvinta hyötytavaraa muille Jaconiaa koluaville (toivottavasti

vain Sami ei ole pihtaillut paperin laadussa). Aiemmin olen ku-

vittanut verkkosivuja, joitakin roolipelijulkaisuja (esim. SOLARSYSTEM) ja ainejärjestöni lehteä, Minervan Pöllöä.

Elina Vähä-Mäkilä
Olen turkulainen opiskelija ja vietän tällä hetkellä toista vuotta

Turun ammattikorkeakoulussa linjalla nimeltä Digital arts. Kou-

lupäiväni kuluvat siis tietokonegrafiikan, web-suunnittelun ja

animaation saloihin tutustuen. Kulutan fantasiaa ja scifiä mones-

sa muodossa ja tätä kautta myös Praedor on käynyt tutuksi. Mi-

nulle Praedor merkitsee ennen kaikkea suosikkipiirtäjäni luomia

sarjakuvia ja niiden jännittävää fantasiamaailmaa.

Taiteilin tämän Efemeroksen kannen ja yhden kokosivun kuvi-

tuksen. Tartuin tehtävään, sillä näin mahdollisuuden päästä teke-

mään kuvituksia, jotka ovat juuri ominta genreäni, ja joita har-

vemmin pääsee tekemään. Tuotan monenlaista visuaalista mate-

riaalia koulussa ja töissä, mutta tällaista kysytään harvemmin.

Pyrin tuomaan esiin praedorien maailmaa ja vaaroja, joita seik-

kailija siellä kohtaa.







Epilogi

Roolipelijulkaisun tekeminen ei koskaan ole helppoa. En olisi

onnistunut ilman monien ihmisten apua ja inspiraatiota. Kiitok-

set Eerolle, joka opetti minut taittamaan ja klaarasi kannen tai-

ton, Pyrylle, joka kehitti upean termin "mutapaskafantasia" ja

johti minut yhteyteen Praedor-larppaajien kanssa ja Henrikalle,
joka auttoi tekstin oikolukemisessa. Erityiskiitos isoveljelleniVillelle, jonka kanssa koin ensimmäiset roolipeliseikkailuni.

Jos tämä oli Efemeroksen toinen numero, niin milloin ilmestyy

kolmas? Ehkei koskaan. Todennäköisempää kuitenkin on, että

Efemeroksen ohikiitävä hetki tulee vielä. On korkea aika, että

joku tutkisi kotimaisen roolipeliharrastuksen historiaa ja nykyti-

laa. Juhana Pettersson avasi työn ROOLIPELIMANIFESTISSA (2005),

mutta enemmän on vielä sanottavana. Montako roolipelaajaa

Suomessa on? Mitä täällä pelataan ja miten? Pelaavatko Laak-sonen, Pauna ja Konttinen yhä roolipelejä? Miten roolipelien

julkaiseminen on muuttunut parin vuosikymmenen aikana?

Mutta täytyy haistella tuulia ja kuulostella palautetta ennen kuin

teen asian suhteen ratkaisuja.

Toimituskunta ottaa palautetta vastaan Efemeroksen blogissa

[http://efemeros.wordpress.com].




