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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




