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Sankareiden tappio:  
Mitä tapahtuu, kun pelaajahahmot häviävät taistelun? 

 
Dungeons & Dragons –pelin uusien laitosten (3.x, 4., Pathfinder, jne.) yleisen pelityylin keskeise-
nä sisältönä on kohdata haasteita, joista hahmot juuri ja juuri selviävät. Ongelmana on säätää 
tuo haaste sopivaksi: niin että taistelusta tulee jännä mutta ilman että pelaajahahmot (aina-
kaan kaikki) kuolevat. Pelit antavat tähän ohjenuoria, kuten hirviöiden haastetasoja tai koke-
muspisteistä muodostuvia budjetteja hirviöiden ja ansojen ostamiseen. Näistä huolimatta aina 
välillä noppatuuri, pelaajien toheltaminen tai pelinjohtajan virhearviot johtavat pelihahmojen 
kannalta kuolettaviin tilanteisiin. 
 
Käyttöohje 
 
Jotta peli pääsisi jatkumaan sujuvasti näistä huolimatta, päätä jo seikkailua luodessasi miten 
tilanne etenee vaikka hahmot häviäisivätkin taistelun. Tätä suunnittelutyötä auttamaan seu-
raavassa on 70+1 ideaa, jotka ovat sekalaisessa järjestyksessä. Ideat eivät välttämättä ole suo-
raan sovellettavissa, vaan antamassa inspiraatiota. Esimerkiksi kun sanotaan, että ”kierot kää-
piöt parturoivat hahmot”, niin mieti voisivatko käyttämäsi hirviöt ottaa jonkin toisen voiton-
merkin. Koboldit voisivat vaikka syödä hahmojen eväät ja ilkikuriset keijut piirtää hahmoille 
viikset. 
 
Käy ideoita läpi järjestyksessä ja kun löydät jotain sopivaa tai keksit hyvän idean, yliviivaa se. 
Jatkat sitten seuraavalla kerralla siitä eteenpäin. Loppuun päästyäsi kohtaat lisäehdotuksen, 
jossa kaikessa yksinkertaisuudessaan mietit, että olisiko aika lopettaa tämä kampanja ja vaihtaa 
peliä. Jos päätät jatkaa, aloitat vain uudelleen listan alusta. 
 
Korostan vielä, että on olennaista käydä ideoita rauhassa läpi eikä heittää asiasta noppaa. Et 
halua kampanjaasi satunnaisia häröjä käänteitä, vaan huolella harkittuja seurauksia, jotka tun-
tuvat pelimaailman kannalta uskottavilta. Taistelun voiton ja tappion seuraukset pitää harkita 
jo etukäteen, koska niillä on luultavasti vaikutusta myös taisteluun. Esimerkiksi jos hirviö aikoo 
vangita hahmot näiden aikaisemmista rikoksista, niin varmaan hirviö julistaa tämän jo ennen 
taistelun alkamista. 
 
Huomaat, että listassa toistuvat pieninä variaatioina mm. ehdotukset hirviöiden vangeiksi jou-
tumisesta. Tämä johtuu siitä, että voitettujen pelaajahahmojen vangitseminen on se todennä-
köisin vaihtoehto. Sitä kannattaa aina ensimmäiseksi miettiä: voisivatko nämä viholliset ottaa 
hahmot vangeiksi? 
 
Lähde 
 
Järjestin joulukuussa 2012 kilpailun, jossa pyysin Pelilauta-foorumin käyttäjiä listaamaan ideoi-
ta, mitä voisi tapahtua, kun pelaajahahmot häviävät taistelun. Tässä esitetyt ideat on koostettu 
ja hiottu tuon kilpailun yli sadasta vastauksesta. Tekijänoikeudet kuuluvat siis teknisesti ottaen 
yli kymmenelle hengelle, joten älä viitsi väärinkäyttää tätä tekstiä. Kisan ja alkuperäiset kisa-
vastaukset löydät verkko-osoitteesta http://pelilauta.fi/index.php/topic,1141.0.html. 
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70+1 ideaa tappion seurauksista 
 
1. Hahmot vangitaan ja heistä pyydetään lunnaita. Mutta kukapa ne maksaisi? Ja miten hahmot 
maksavat koskaan takaisin? 
 
2. Hahmot myydään orjiksi. 
 
3. Hahmot onnistuvat pakenemaan, mutta kukin pelaaja saa valita hahmolleen pysyvän arven 
tai vamman muistoksi tappiosta. Ei vaikuta pelimekaanisesti mihinkään. 
 
4. Hirviö munii voittamiensa hahmojen sisään ja hahmojen on löydettävä sopivaa myrkkyä 
poistamaan peto sisältään ennen kuin se kuoriutuu. 
 
5. Kierot kääpiöt parturoivat tajuttomiksi jääneet hahmot kaljuksi, sillä he tarvitsevat hänen 
tukkaansa taikaesineen valmistamisessa. 
 
6. Hirviö tartuttaa hävinneet hahmot ja he saavat hirviömäisiä piirteitä (luisia kasvaimia 
ihoonsa, värivaihdoksia, matelijan silmät jne.). Tämä vaikuttaa vain ulkoiseen olemukseen, 
mutta sivuhahmot alkavat silti kammoksua heitä. 
 
7. Ylimaallinen ihmeretku pelastaa hahmot kelluvaan pilvilinnaansa ja antaa heille huutia epä-
pätevästä sankaroinnista. Koska hahmot nyt kumminkin ovat hänen oppilaitaan, he saavat 
"vielä yhden tilaisuuden". 
 
8. "Minä en ole kaltaisenne murhamies", hirviö sanoo tajuihinsa palanneille hahmoille. "Mie-
lestäni te ansaitsette tilaisuuden parantaa tapanne. Miekkanne on poikki, mutta teillä on uusi 
tie kuljettavananne. Jos tapaamme jälleen, en ole yhtä hellämielinen." 
 
9. Hirviöt käyttävät hahmojen hallussa olevia esineitä tai heidän elinvoimaansa aikaansaadak-
seen kauheita asioita maailmassa. Hävitä d100 lähintä EPH:ta. 
 
10. Hahmot havaitaan päteviksi kalpasankareiksi ja heidät raahataan gladiaattoriareenalla tais-
telemaan muita hirviöitä vastaan rahvaan viihdykkeeksi. 
 
11. Voittanut taho nauttii taistelusta, muttei koe hahmojen antaneen tarpeeksi vastusta. Niinpä 
tämä päästää hahmot menemään jotta he voisivat tulla paremmiksi ja tarjota lisää haastetta 
tulevaisuudessa. 
 
12. Mystinen voima heittää hahmot ajassa ja/tai paikassa muualle, hahmot joutuvat selvittä-
mään missä he ovat. 
 
13. Hirviö ei ole kiinnostunut hahmojen tappamisesta, vaan oman reviirinsä puolustamisesta. 
Hirviö vetäytyy takaisin, mutta valmistautuu hahmojen mahdolliseen vastaiskuun. 
 
14. Voittanut taho on ottanut itsekin niin paljon tappioita että tyytyy vetäytymään taistelusta 
jättäen hahmot oman onnensa nojaan. 
 
15. Hahmot ryövätään puhtaaksi, mutta jätetään kuitenkin henkiin. Mahdollisten taikaesinei-
den yms. varusteiden takaisinhankkiminen onkin jo oma seikkailunsa. 
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16. Vihollinen ottaa sankarit vangiksi ja käyttää heitä keplotteluun (esim. esimiehensä petos) 
tai muun oman ongelmansa ratkaisemiseen. Sankarit joutuvat jättämään pantiksi joko taika 
esineitä tai NPC:tä, kunnes vangitsijan tehtävä on suoritettu. 
 
17. Cambionin voittaessa hahmot he heräävät seuraavana päivänä ruhjeilla ja heillä on likainen 
olo.  
 
18. Kuolemanpelko valtaa hahmot ja he pakenevat paniikissa henkensä edestä. 
 
19. Khimera ryövää sankareiden aarteet pesäänsä. Voitetut sankarit se raahaa toisen khimeran 
luolalle kosiolahjaksi. Koska tyttökhimera ei ole kotona, voitokas hirviö tyytyy jättämään ha-
jumerkkinsä hahmoihin ja lentää pois. Hahmot palaavat tajuihinsa ennen luolan asukin paluu-
ta. 
 
20. Choker ryövää tajuttomat hahmot. Se ottaa arvoesineet ja viskoo liian raskaat aseet lähei-
siin kuiluihin tai loukkoihin tai piilottaa ne kuin orava pahan päivän varalle. Voitetut hahmot 
eivät sitä kiinnosta, vain näiden aarteet. 
 
21. Chuul (tai mikä tahansa vaarallinen äyriäinen) joutuukin yllättäen vaihtamaan kuortaan ja 
syömingit jäävät kesken. 
 
22. Colossus vie hahmot vankilaan. 
 
23. Krokotiili säikähtää haistettuaan lähistöllä Krokotiili-Dundeen ja ui pois.  
 
24. Kyklooppi puhkoo kukistamiltaan hahmoilta yhden silmän merkiksi ja jättää nämä kitu-
maan. 
 
25. Hahmot virkoavat siihen, kun heidät voittanut taho taistelee kolmannen osapuolen kanssa. 
 
26. Lyötyjä hahmoja kehotetaan antautumaan ennen kuin on myöhäistä. 
 
27. Suunnaton olento nielaisee hahmot sisuksiinsa, mikä voi toimia portaalina pieneen duns-
kuun. 
 
28. Yksi hahmoista herää siihen, että häntä ollaan syömässä. Hänen huutonsa herättää tämän 
toverit. 
 
29. Joku velho/olento summonoi (sattumalta) lyödyn seikkailijaporukan avukseen. Ehkä hän 
antaa tehtävän "astraalissa" ja tiputtaa hahmot haluamaansa paikkaan tai hahmot vain ilmes-
tyvät kutsujan luokse. 
 
30. Ukkonen pelästyttää vihollisen ja ajaa tämän pois. 
 
31. Lattia romahtaa sopivasti pois alta pelastaen seikkailijat vihollisen jäädessä miettimään 
kuinka pääsisi alhaalle tippuneiden seikkailijoiden kimppuun, tai vihollinen tippuu lattiaan 
ilmestyneeseen reikään. Tai katto romahtaa vihollisen niskaan tai vihollisen ja hahmojen vä-
liin. Pelastus on toki väliaikainen, mutta antaa hetkeksi tilaa hengähtää ja ongelman tyyppi 
muuttui. 
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32. Hirviöt sitovat hahmot uhrilahjaksi jumalilleen, jotka tulevat viemään hahmojen hengen 
nousuveden/juoksuhiekan/purkautuvan tulivuoren hahmossa. Hahmot heräävät ajoissa jotta 
voivat keplotella itsensä vapaaksi. 
 
33. Pelaajahahmo tai hahmot kuolevat ja tulevat tajuihinsa manalassa, joka on siis sangen ikävä 
ja kolkko paikka verrattuna elollisten asuinsijoihin (Olut maistuu urealle ja puuro savelle jne). 
Sankarit joutuvat kohtaamaan haasteita, iskemään diilejä ja jopa tappelemaan matkalla ulos, 
ylös ja elävien kirjoihin. (--) Orcus tai joku muu kuolleiden valtakunnan pääri on tietenkin hy-
vin, hyvin vihainen ja alkaa toimia arkkivihollisena moisesta julkeudesta. Eli peluutetaan lyhyt 
jono pelinjohtajan valmiiksi miettimiä temaattisesti sopivia haasteita kuten vaikka taistelu luu-
rankosotureita vastaan, kohtaaminen jonkun vanhan ajan sankarin kanssa jolta voi irrota 
vinkki tai pari varsinaiseen seikkailuun, tehdään epäselvä ja omituinen kauppa yönoidan kans-
sa ja juostaan hippulat vinkuen karkuun sorkkajalkaista pirua. 
 
34. Taistelu olikin ryhmän kovimman taktikon suorittama analyysi. Lopussa kaikki synkistele-
vät. 
 
35. Hirviöt tajuavat keitä pelaajahahmot ovat, parantavat nämä kuntoon ja lahjoittavat heille 
aarteensa anteeksipyyntöjen saattelemana. Tämän jälkeen hirviöt ja sankarit lähtevät yhdessä 
majataloon juhlimaan ja heistä tulee parhaat ystävät. 
 
36. Paikallinen lainvalvoja pidättää hirviöt. Seikkailijoita hyysäävä oikeuslaitos tuomitsee hir-
viöt vankilaan seikkailijoiden vastustamisesta. 
 
37. Paikallinen lainvalvoja pidättää seikkailijat. Hirviöitä hyysäävä oikeuslaitos tuomitsee seik-
kailijat vankilaan hirviöiden vastustamisesta. 
 
38. Hirviöt alkavat kiistelemään sankareiden aarteista ja tappavat toisensa. 
 
39. Hahmojen mielet imeytyvät heillä mukanaan olevaan voimakkaaseen taikaesineeseen, jon-
ka monsteri kiikuttaa luolaansa. Heidän täytyy juonia tapa paeta esineestä. Ehkä uusi seikkaili-
japorukka listii monsterin ja pelaajien pitää jallittaa tätä toista porukkaa.  
 
40. Monsteri raahaa hahmot kotikoloonsa leikkikaluiksi pennuilleen. Hahmoista tulee esim. 
lehmän kokoisten lohikäärmeenpoikasten teddykarhuja. Hahmojen pitää keksiä tapa paeta 
pesästä ilman että emo huomaa ja selvitä poikasten leikeistä. Ehkä joku heistä kiintyy poikasiin 
niin, ettei edes haluaisi lähteä? 
 
41. Humanoidi monsteri tai sen mestari on käynyt hahmojen kimppuun, koska haluaa liittää 
heidät osaksi lajinjalostusprojektiaan. Pitäähän niiden kaikkien half-dragonien ja ties minkä 
tulla jostakin. Hahmot kärrätään monsterihaaremiin tai velhon laboratorioon.  
 
42. Kuolema saapuu paikalle klassisena viikatemiehenä. Se tarjoaa hahmoille mahdollisuuden 
tehdä sopimuksen kanssaan. 
 
43. Kantapeikko puristelee velttoja hahmoja jotka on heitetty hänen eteensä ja toteaa "Kyllä 
näistä vielä örkkejä tehdään." ja näin hahmot on juuri pakkovärvätty armeijaan. Tultuaan ta-
juihinsa jossain syvemmän luolaholvin tasolla huomaavat seikkailijamme että siviilivaatteet ja 
varusteet ovat tiessään ja korvattu kaikin puolin huonosti istuvilla ja luokattomilla vastineilla. 
(--) Karkaavatko seikkailijat onnistuneesti vai käyvätkö he kunnialla palveluksen loppuun ja 
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joutuvat rynnäköimään kääpiökaupungin porteille jossa odottaa konetulivarsijousen papatus, 
vorpaali piikkilanka ja jalkoja irti räjäyttävien riimujen kenttä. 
 
44. Hirviöllä ei ole aikaa jäädä teloittamaan tai ryöstämään henkihieveriin piestyjä hahmoja 
koska on pakenemassa vahvempaa hirviötä / luonnonmullistusta / tms, toivottaa onnea ja pe-
rääntyy hyvässä järjestyksessä. Hahmoille tulee kiire päästä alta pois... 
 
45. Hirviöjoukkio vaatii henkihieveriin piestyiltä hahmoilta maksua että säästää heidän hen-
kensä, joukkion eri ryhmittymät alkavat kinastella vaaditusta maksusta. Ovelat hahmot voivat 
yrittää pelata ryhmiä toisiaan vastaan saaden aikaan pakomahdollisuuden tai vähintään alen-
tamaan vaadittua hintaa. 
 
46. Nälkäinen villieläin voi syödä porukan ruokavarat velhon maksan sijaan. 
 
47. Voitokkaat monsterit ottavat hahmojen säälittävän hyökkäyksen huumorilla ja järjestävät 
heille käytännön pilan kirjoittamalla herjaavia lauseita hahmojen kilpiin, poskiin, loitsukirjoi-
hin ja kypäriin. 
 
48. Hahmo, jota hirviö maistaa, maistuu jostakin syystä otuksen mieleen kuvottavalta: ehkä 
olento rikkoo hampaillaan hahmon taikajuoman tai ötökkäkarkoitteen tms. Hirviö pahoittaa 
mielensä ja poistuu. 
 
49. Golemilla, vartijaolennolla, gargoililla tai muulla keinotekoisella luomuksella ei ole tarpeek-
si spesifejä ohjeita toimintaan. Se lopettaa taistelun hahmojen pudottua ja palaa paikalleen 
noudattamaan ohjelmointiaan. 
 
50. Hirviö lävistää hahmon lepinkäisen lailla johonkin sopivaan okaan, piikkiin tai pensasaitaan 
odottamaan myöhempää syömistä. 
 
51. Koulukauhua: Älykäs ja filosofinen olento näkee tilaisuutensa oppia seikkailijoiden edusta-
man lajin kulttuuria. Hahmoista tehdään väkisin opettajia, joiden tehtävä on opettaa rakshasan 
tai drown sietämättömille mukuloille oman kulttuurinsa kieltä ja tapoja. 
 
52. Hahmot heräävät ilkeän mestarimielen koepöydältä. "Minkäköhänlaisen ruumiin teille oi-
kein leikkelisin?" hän haastelee "Ihmisten muuttaminen apinoiksi ei ole muodissa, mutta tällä 
seerumilla voisin yrittää tehdä teistä heikkotehoisia kopioita matomaageista". Neuvotteluvaraa 
on ja nokkelalla juonella voidaan vielä päästä pälkähästä. 
 
53. Heti kun hirviö saa yhden hahmoista tajuttomaksi, se perääntyy pesäänsä raahaten hahmon 
mukanaan vaikka poikastensa ruuaksi. Muiden täytyy pelastaa toveri ennen kuin tämä syö-
dään. Viety hahmo voi tulla tajuihinsa pesässä ja yrittää paeta tai huijata hirviötä. 
 
54. Älykäs hirviö vaatii aarteita hahmojen hengen säästämisestä ja tarjoaa jopa maksuaikaa. Jos 
velka on myöhässä, alkaa sitä tulla perimään aina vaarallisempia ja vaarallisempia kätyreitä. 
 
55. Humanoidit lähettävät jonkun hakemaan vahvistuksia kesken taistelun ja juuri kun hahmot 
alkavat olla tappion partaalla paikalle saapuu lisäjoukkoja sellainen määrä että hahmoille käy 
selväksi miten käy jos jäädään taistelemaan. Hahmot pakenevat automaattisesti ylivoiman 
edessä. 
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56. Hahmo ei kuolekaan, mutta yksi hahmolle tärkeä NPC kuolee traagisesti tavalla, joka voi-
daan jollakin tavalla nähdä hahmon toiminnan seurauksena. (I wasn't there for her when she 
needed me most!) 
 
57. Peli ladataan edellisestä tallennuksesta. 
 
58. Hahmo saa ominaisuuspisteen. Selvästi taistelu oli liian vaikea, jos sen voi oikein hävitäkin. 
Fiktiossa ominaisuuden korotus näyttäytyy Rocky- tyylisenä puntinostomontaasina. Hahmoja 
voi toki nöyryyttää ja kiduttaa aikaisemmin esitetyillä tavoilla ennen korotusmontaasia. 
 
59. Voi. Kiskot loppuivat. Pahikset toteuttavat juonensa ja seikkailumoduli vaihtoon. Hahmot 
voivat pysyä ennallaan, mutta kampanja hävittiin. 
 
60. Vastustaja tunnistaa hahmot lyötyään nämä ja osoittautuu näiden vanhaksi tuttavaksi tai 
ihailijaksi. 
 
61. Muodonmuutokseen kykenevä hirviö vangitsee hahmot ja näiden ulkomuodolla toteuttaa 
jonkin juonen, kuten salamurhan tai vakuutuspetoksen. Sitten vaan hahmot vapaaksi kärsi-
mään seuraukset. 
 
62. Voitokas hirviö on yksinäinen ja tarvitsee juttukaverin. Kaunis tarina, jossa vihamiehet 
kasvavat ystäviksi. 
 
63. Hahmot puetaan hassusti ja he joutuvat kiinni kahlittuina varoittamaan muita seikkailijoita 
yrittämästä haastaa voittajansa. 
 
64. Väkivalta sensuroidaan ja etäännytetään kameraleikkauksella ja sumennuksella. TPK:n jäl-
keen pelataan hetki hahmojen ajatuksia ja fiiliksiä, jonka jälkeen siirrytään takaisin voitettui-
hin hahmoihin. Pelifiktiossa ei kerrota, mitä tapahtui tai jäi tapahtumatta, vaan jätetään se 
kunkin pelaajan oman mielikuvituksen varaan. 
 
65. Hirviön silmät kostuvat sen nähdessään avuttoman seikkailijan maassa ja hirviö muistaa 
sen päivän, jolloin hänen äitinsä kuoli. Ja sen, kuinka lopullinen kuolema on! Hirviö ei voi antaa 
surmaniskua, vaan laskee tappoaseensa ja poistuu. 
 
67. Hirviö antaa hahmoille vielä viimeiset toiveet ennen kuolemaa. Vastauksista riippuen voit 
soveltaa useita muita vaihtoehtoja tai sitten otus vain nauraa, että onpa teillä jutut ja päättää 
säästää moiset velikullat. 
 
68. Hirviön vanki / eeppinen paikka ruokavarastolla: Lohikäärmeet/vampyyrilepakkohirviöt 
kiinnittävät kallionkielekkeen alle ylösalaisin, lonkeromökö laittaa hahmot roikkumaan benji-
lonkeroista katosta, kalmankeräilijä heittää hahmot paralyysissa ruumiskuoppaan (ehkä vähän 
groteski?), kruthik iskee luolansa seinän piikkeihin(tää ei oo yhtään groteski), entit sulkevat 
hahmot puun ja kuoren väliin miettimään rikoksiaan. 
 
69. Epäkuolleiden voitto: Hahmot häviävät taistelussa epäkuolleita vastaan, kaikken hitpointit 
menee nollaan, heräävät siten, että ympärillä on epäkuolleita, jotka suhtautuvat hahmoihin 
liittolaisinaan ja opastavat epäkuolleiden tavoille. Seikkailun edetessä hahmot huomaavat, ett-
eivät oikeastaan olekaan vielä ihan kuolleet, vaan epäkuolleiden dungeonissa esittämässä 
monstereita. 
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70. Morgulin terä: Hahmo vammautuu kuolettavasti ja sairastuu mystisesti, vaatii eeppisen pa-
rannuksen kauniilta tyypeiltä jossain hankalassa paikassa. Tätäkään sidequest-optiota ei vielä 
mainittu. 
 
+ 1 Lopeta kampanja ja vaihda peliä (game over). 


