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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.




