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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, eri-laisia kultisteja, salaperäisiä velhoja jarappiolla 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, kaikkien prae-dorien esikuva, on melankolinen hahmo,joka liikkuu ajoittain vakavien mielenjär-kytysten 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.




