
MELIDIAN haltiaroolipeli demo 

 

Haltian nimi: ________________________________________________ 

 

Piirteet: valitse tai keksi kaksi, merkitse 4 ja 2 

Lemmikki   Hyvämaineinen 

Perintöesine   Kylänvanhin 

Suuntavaisto   Nuori 

Hämäränäkö   Tietäjä 

Kookas   Kaunis 

________________________ ___________________________ 

 

Taidot: valitse tai keksi kaksi, merkitse 4 ja 2 

Metsästäminen  Esiintyminen 

Hyppy ja kiipeily  Parantaminen 

Veneily   Johtaminen 

Eläinten käsittely  Kielitaito 

Tappelu   Kovistelu 

________________________ ___________________________ 

 

Selkkauksenratkaisu: 

• Valitse sopiva piirre ja/tai taito, kokoa niiden määrä noppia ja heitä 

• Silmäluvut 4-6 ovat onnistumisia 

• Eniten onnistumisia saanut osapuoli voittaa 
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Lisätietoa roolipelaamisesta Roolipelitiedotuksesta: 

http://roolipelit.wordpress.com/ 
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Conquista: 
esittelydemo Melidian -roolipelistä 

 

Demotarvikkeet 

• riittävästi hahmolomakkeita 

• runsaasti noppia (n6, ainakin 12 kappaletta) 

• muistiinpanovälineet 

 

Pelin esittely 

Kysy ensin pelaajien näkemyksiä haltioista: ovatko he lukeneet Tolkienia tai Elfquestia tai pelanneet 

Dragon Agea; millaisiin haltioihin he ovat tottuneet. Tämän vaiheen tarkoitus on lähinnä rikkoa jäätä ja 

tunnustella tiimiä, että ovatko demoon osallistujat puheliaita vai hiljaisia. 

 

Kerro sitten, että Melidian, kotimainen roolipeli haltioista, käsittelee haltioita eräänlaisina jaloina intiaa-

neina. Melidianin haltiat asuvat puihin rakennetuissa kylissään, viljelevät kasvimaitaan ja kunnioittavat 

vanhempiaan. He pyrkivät elämään tasapainossa luonnon kanssa eivätkä he sodi keskenään. 

 

Hahmonluonti 

Anna pelaajille hahmolomakkeet ja pyydä heitä keksimään hahmolle sopiva haltianimi. Jos nimiä ei rupea 

pian tulemaan, kehota antamaan hahmolle ”intiaaninimi” eli nimi, jolla on merkitys: Haukansilmä, Kuun-

varjo, Kultapiisku, Helmi ja sitä rataa. 

 

Pyydä sitten pelaajia valitsemaan tai keksimään hahmolleen piirteet. Kummastakin piirrelistasta valitaan 

yksi tai pelaaja voi keksiä omankin ja kirjoittaa sen viivalle. Sitten pelaaja merkitsee toisen piirteen ar-

voksi 4 ja toisen 2: mitä korkeampi luku, sitä tärkeämpi piirre se on hahmolle. Jos pelaaja valitsee piir-

teeksi Lemmikin tai Perintöesineen, pyydä häntä kirjaamaan ylös mistä eläimestä tai esineestä on kyse. 

Toimi sitten samalla tavalla taitojen kanssa. 

 

Pelaaminen 

Selitä, että hahmot ovat kaikki metsässä ja kysy pelaajilta, miksi heidän hahmonsa ovat siellä. Jos he eivät 

keksi mitään, niin kylän tietäjä on lähettänyt heidät sinne keräilemään yrttejä. Kysy sitten, miten hahmot 

suhtautuvat tähän metsäretkeen: ovatko he innokkaita vai tylsistyneitä vai ovatko keskittyneet johonkin 

muuhun kuin yrttien keräilemiseen. (Jos pelaajat eivät itse keksi mitään, voit vähän härkkiä, eli katsoa 

hahmon piirteitä ja sitten ehdottaa pelaajalle pari vaihtoehtoa. Jos hahmolla on vaikkapa piirre Nuori, niin 

kysy että onko hahmo innolla keräämässä yrttejä vai istuuko hän vain rennosti puun varjossa. Anna aina 

tasan kaksi vaihtoehtoa, jotta pelaaja joutuu tekemään jonkin hahmoaan koskevan päätöksen.) 

 

Heitä sitten peliin tilanne: hahmot kuulevat kauempaa metsästä kummallista pauketta, ikään kuin joku 

rakentaisi jotain. Koeta saada hahmot menemään lähemmäs, jotta voit kuvailla heille miten metsäaukiolla 

on iso joukko ihmisiä, jotka ahkerasti kaatavat puita. Anna sitten pelaajien reagoida ihmisiin kuten par-

haaksi näkevät eli kysy: ”Mitä teette?”. Jos he yrittävät välttää nähdyksi tulemista, voit aina todeta yhden 

puunhakkaajan huomaavan heidät suoraan tai heittää noppaa asiasta. 

 

Selkkausmekaniikka on yksinkertainen: 

• Pelaaja valitsee hahmonsa tilanteeseen sopivan piirteen ja/tai taidon, kokoaa niiden summan ver-

ran noppia ja heittää: silmäluvut 4-6 ovat onnistumisia. 

• Jos useampi hahmo tekee yhteistyötä, he voivat valita minkä tahansa yhteistyötä tekevän hahmon 

piirteen ja/tai taidon, joiden perusteella he kokoavat noppia. (Yhteen heittoon ei kuitenkaan voi 

käyttää kuin korkeintaan yhtä piirrettä ja yhtä taitoa.) 

• Pelinjohtaja puolestaan heittää ihmisten puolesta kolmea noppaa. 

• Enemmän onnistumisia saanut osapuoli voittaa: korkein silmäluku ratkaisee tasapelit 



 

Tärkeintä on, että saat pelaajat tekemään jotain ihmisten kanssa. Jos hahmot välttävät ihmiset kokonaan 

(eivät vaikkapa lähde edes tutkimaan outoa ääntä), tuo hahmot takaisin haltiakylään ja anna haltioiden 

kysellä, että mitä hahmot näkivät matkallaan. Jos hahmot eivät vieläkään rupea interaktioon vaan kieltäy-

tyvät ottamasta kantaa, voit todeta että seuraavana aamuna ihmisen saapuminen kylään herätti suurta 

hämmästystä. Tätä uutta kohtausta ei kuitenkaan ole tarpeen pelata. 

 

Demon lopettaminen 

Kun hahmot ovat jollakin tavoin reagoineet puunhakkaajiin ja tilanne on käsitelty, voit päättää demon. 

Selitä, että tällaista roolipelaaminen tyypillisesti on: pelinjohtaja määrittää tilanteen ja pelaajat vaikuttavat 

siihen hahmojensa toiminnan kautta. Joskus heitetään noppia, jotta nähdään miten hahmoille käy. Kiitä 

pelaajia demosta ja nouse pöydästä, jotta hekin ymmärtävät saavansa lähteä. 

 

Jos vaikuttaa siltä, että pelaajat viihtyivät ja innostuivat roolipelaamisesta, voit tietysti jatkaakin demoa. 

Rakennat vain hahmojen aikaisempien päätösten varaan: jos he vaikkapa hyökkäsivät ihmisten kimppuun, 

seuraavalla viikolla puunhakkaajat palaavat takaisin, mutta tällä kertaa heillä on sotilaita suojanaan. Tai 

jos hahmot pyrkivät neuvottelemaan asiasta, ihmisten edustajisto saattaa saapua haltiakylään sopimaan 

asiasta tarkemmin. (Käytän itse tässä kohtaa peruskolonialistikuviota: merkitsimme maan kuninkaalle, 

niinpä nämä ovat kuninkaan metsiä, ei teillä ole niihin mitään oikeutta, ette kai aio vastustaa kuninkaan 

valtaa, jne.) Jos pelaajat väistivät ihmisten kohtaamisen, tulevat puunhakkaajat vähitellen lähemmäksi ja 

koko kylä kuulee heidän aiheuttamansa metelin. Silloin he lähettävät pelaajahahmot tutkimaan asiaa. Jos 

he edelleen kieltäytyvät lähtemästä tai valehtelevat löydöistään, niin saat toki tästäkin pelisisältöä. 

 

Tärkeintä demossa 

Yritä saada pelaajat interaktioon pelimaailman kanssa. Tärkeintä on, että he ymmärtävät roolipelaamiseen 

sisältyvän vapauden. Vaikka heidän ideansa vaikuttaisivat pöljiltä, älä torppaa niitä - aloittelijoilla voi olla 

vaikeuksia sisäistää pelin tyylilaji ja siksi he tekevät oudoilta vaikuttavia ratkaisuja. Hyväksy heidän toi-

mensa ja rakenna peliä niiden varaan. Jos pelaajat näyttävät heittävän asian hassutteluksi, niin hyväksy 

sekin, mutta anna pelimaailman suhtautua asiaan vakavasti. Näin osoitat pelaajille, että heidän valinnoil-

laan on väliä. Hassuttelusta ei pidä ottaa itseensä; jotkut ihmiset vain tekevät niin, kun joutuvat jännittä-

vään tilanteeseen. 

 

Pyri myös pitämään kiinni aikarajoista. Tämä tarkoittaa, että et voi syventyä pitkällisiin yksityiskohtiin, 

vaan sinun on keskityttävä olennaiseen. Jos pelaajien vaitonaisuus hidastaa peliä, niin anna heille aikaa, 

mutta tarjoa myös vaihtoehtoja valinnanvaikeutta helpottamaan. On parempi lopettaa demo vartin kohdal-

la, koska se ei tuntunut oikein lähtevän lentoon kuin venyttää asiaa puolen tunnin mittaiseksi koettele-

mukseksi. Roolipelaamisesta innostuneet pelaajat kun voivat aina jäädä pöytään pelaamaan lisää, mennä 

toiseen demoon tai osallistua täysimittaiseen roolipelisessioon. 


