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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 tilai-suuden 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: Ammattitaito10, 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, hiivintä10, johtaminen 7, juonittelu 10, kadut &kapakat 10, kauppareitit 10, keihäät 10,kädentaidot 13, rakentaminen 10, sormi-näppäryys 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 hyökkäävistä pai-mentolaisista varoittamisen. Toisaaltauudisraivaajat ovat myös tunnettujaomaisuutensa mustasukkaisesta var-tioimisesta eikä heiltä juuri vieraanva-raisuutta muukalaislle 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, kovistelu10, kädentaidot 13, laulu & soitto 10,lukutaito 7, rakentaminen 13, ratsas-tus 10, sotataito 7




