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Edessäsi on Melidianin lisäosa, joka toivottavasti on 
vasta ensimmäinen monien tulevien lisäosien sarjassa. 
Tarkoituksena on tuoda muutama tarkennus tai uusi idea 
pelin sääntöihin sekä valmisseikkailu uusien ja vähän 
vanhempienkin peliporukoiden iloksi. Hyviä pelihetkiä!

Tarkennukset sääntöihin:

Hahmon Piirteiden ja Taitojen valitseminen on 
hahmonluonnin selkeästi vaikein osuus. Sitä kannattaakin 
lähestyä miettien tuttuja fiktiivisiä hahmoja. Millainen oli 
se pieni karvajalka, joka pelasti maailman kuljettamalla 
maagisen sormuksen vuoren uumeniin? Entä hänen 
uskollinen ystävänsä, joka seurasi toveriaan lähes kuoleman 
syleilyyn asti? Miten heidän välistä ystävyyttään puolestaan 
voisi kuvata, antaisiko se keinoja pohtia hahmoja porukkana? 
Esimerkin ei tarvitse olla fantasiakirjallisuudesta, vaan se voi 
olla mistä hyvänsä muualtakin. Millainen oli päähenkilö 
viimeisessä elokuvassa jonka katsoit? Mistä asioista häntä 
kehuttaisiin? Mitä hahmo tavoittelee ja mistä hän on joutunut 
luopumaan?

Piirteet ja Taidot määrittävät myös hahmon suhdetta 
ympäröivään maailmaan: esimerkiksi pöllö joka seuraa 
aina mukana ja pystyy toimittamaan viestejä tai 
muuten auttamaan haltiaystäväänsä voisi hyvinkin tulla 
kirjatuksi sääntöteknisesti merkittävänä ominaisuutena 
hahmolomakkeeseen sellaisenaan tai olla ainoastaan 
kuvaus laajemmalle Piirteelle “Eläinten ystävä”. Hahmosta 
kannattaa tehdä mieluummin yhteisössään merkittävä 
kuin isossa kuvassa “harmaa”, esimerkiksi tietäjä-oppilas, 
kylän vanhimpien lapsi tai vartion johtaja tarttuvat usein 
luontevimmin erilaisiin haasteisiin, jotka tulevat vaikkapa 
kyläyhteisön ulkopuolelta. 
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Vaikka haltiat pääsääntöisesti tuntevat kaikki kylässään ja 
usein muita haltioita (miksei ihmisiäkin!) myös muualta, on 
jonkinlaisessa avainasemassa olevilla hahmoilla useimmiten 
vielä laajemmat sosiaaliset verkostot.

Kun pelinjohtaja suunnittelee seikkailua, hänen 
kannattaa miettiä seuraavat asiat selkeäksi (esimerkkinä 
voi käyttää myöhempänä esiteltävää seikkailua Älä 
kuole Halnissa!):
Lähtötilanne, se mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa. 
Mikä on johtanut tähän tilanteeseen ja miten hahmot tulevat 
mukaan kuvaan.
Avainkohtaukset. Mitkä ovat sellaisia tapahtumia, että 
riippumatta hahmojen toimista ne tulevat eteen jossain 
vaiheessa? 
Muut päähenkilöt kuin pelaajien hahmot. Ketä hahmoja 
ja mitä olentoja seikkailuun oleellisesti liittyy? Mitkä ovat 
niiden suhteet hahmoihin ja minkälaisia kontakteja niillä on 
keskenään? Kuka hyötyy ja kuka kärsii mistäkin? Millaisia 
he ovat luonteeltaan.
Näitä kysymyksiä voi miettiä esimerkiksi vertaamalla niitä 
sääntökirjan seikkailujen esimerkkialoituksiin (s. 42–43) tai 
tämän lisäosan seikkailuun.
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Uudet säännöt:

“Kimmerialaismoodi”: Jotkut pelaajat haluavat 
hurmehenkisempää seikkailemista kuin mihin Melidian 
sellaisenaan ehkä soveltuu. Tällöin pelinjohtaja voi muokata 
olentojen vahingoittumista siten, että hävitty Konflikti 
taistelussa vähentää Voimaa onnistumisten erotuksen mukaan 
sen sijasta että se poistaisi vain yhden pisteen kerrallaan. Toinen 
vaihtoehto on, että olentojen Voima jaetaan pelaajahahmojen 
(ja lohikäärmeiden) tapaan useampaan asteeseen. Esimerkiksi 
siten, että olennoilla on Voimaa kahdessa asteessa, jossa 
ylimmässä on yksi ja alimmassa loput. Tai joidenkin kohdalla 
vaikkapa 1–2–2.

Kommunikointi jumalien kanssa (loitsu): Voimakkaalla 
tietäjällä on mahdollisuus pyytää hädän hetkellä apua 
Felendokselta tai Elianalta riippuen siitä kumman klaaniin 
hän kuuluu. Tämä toimii sääntöteknisesti siten kuin yhteys 
henkimaailmaankin, mutta tuottaa voimakkaamman 
siunauksen tai parannuksen kuin mihin tietäjä muuten ehkä 
pystyisi. Esimerkiksi kokonaisen metsän tai muun sellaisen 
kohteen parantaminen, jota on ollut kiroamassa suuri joukko 
noitujia voisi tulla kyseeseen. 

Olennaista on, että niin Felendokselle kuin Elianallekin on 
pystyttävä puhumaan kunnioittavasti ja esitettävä hätänsä 
uskottavasti. Tähän loitsuun ryhtymisen kynnyksenkin 
on oltava todella korkealla, eikä sitä pidä sallia ainakaan 
useammin kuin kerran pidemmässä seikkailussa. Tärkeää on 
myös, että loitsu vaatii aikaa ja on oma kohtauksensa, jossa 
vuoropuhelun jumalan hengen kanssa on pelattava läpi.

Tähdet: Jokaisen peliporukan on hyvä keskustella pieni 
hetki Tähtien merkityksestä omassa pelissään. Mistä Tähtiä 
saa? Millaiset teot ovat arvostettuja ja millainen toiminta 
on halveksittavaa? Mitä ovat hyvä ja paha? Tähdet siis paitsi 
palkitsevat pelaajia ja heidän hahmojaan, myös antavat 
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keinon pohtia hahmoille tärkeitä arvoja ja asioita. Tähtiä 
voi myös menettää julman tai muuten epähaltiamaisen 
käytöksen johdosta. Valehtelu tai varastaminen toiselta voisi 
esimerkiksi aiheuttaa yhden tähden menetyksen, suuri petos 
jo muutamankin tähden ja tarpeeton tappaminen 5–10 
Tähteä tilanteesta ja peliporukasta riippuen. Jos hahmon 
Tähdet laskevat alle nollaan, vähennetään häneltä ystävällisten 
olentojen kanssa käydyissä Konflikteissa aina yksi noppa 
jokaista negatiivista Tähteä kohti. Tämä kuvastaa  hahmon 
hengen tummenemista ja eräänlaista pahan tahdon auraa, 
joka häntä tekojensa seurauksena ympäröi. Mielenkiintoisia 
juonenkäänteitä seikkailuihin saa myös tilanteista, joissa 
hahmo joutuu toimimaan tavalla, joka on ristiriidassa 
yleisesti hyvänä pidetyn kanssa, mutta joka saattaa silti auttaa 
saavuttamaan jotakin vilpitöntä ja tärkeää.

Yrtit: Melidianin metsistä löytyy yrttejä, joilla on parantavia 
tai yliluonnollisia vaikutuksia. Riippuen yrtin vaikutuksen 
voimakkuudesta se voi toiminnaltaan vastata eri asteisia 
siunauksia tai parannuksia (ks. Melidianin magia s. 66–71), 
mutta vastaheittoa “loitsun” onnistumiseksi ei ole. Yrtin 
tunnistaminen ja valmistaminen vaatii kuitenkin sopivan 
Piirteen tai Taidon jolla on sopiva arvo. Voimakas ja 
pitkäkestoinen hyöty tai haitta edellyttää vähintään pistearvoa 
viisi [5] ja lievemmät onnistuvat jo arvolla kolme [3].
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Älä kuole Halnissa!

Älä kuole Halnissa! on uusi versio Risto “Nordic” Hiedan 
haltiaroolipeliinsä Rapieriin (ACE Pelit 1989) vuonna 1990 
julkaisemasta  samannimisestä seikkailusta. Seikkailu vaatii 
Melidianin sääntökirjan ollakseen pelattava, mutta pienin 
muutoksin sitä voi toki käyttää myös muissa roolipeleissä. 
Suurin syy uudelleenjulkaisuun ja muokkaukseen on, että 
vanhoja Rapierin materiaaleja ei käytännössä ole enää 
saatavilla, eikä niitä alunperinkään levinnyt kovin laajalle. 
Seikkailu noudattelee alkuperäisen Nordicin tekstin 
perusjuonta, mutta se on muokattu Melidianin miljööseen ja 
henkeen sopivaksi. Periaatteessa minkälaiset hahmot tahansa 
soveltuvat tutkimaan Halnin kylän mysteeriä, mutta heidän 
kannattaa olla sellaisia, jotka ovat halukkaita jättämään muut 
askareensa muutaman päivän ajaksi sekä kyettävä toimimaan 
yhdessä. 

Seuraavat sivut ovat tarkoitettu pelinjohtajan luettavaksi ja 
hänen on tärkeää lukea koko seikkailu läpi ennen pelaamista. 
Älä kuole Halnissa! ei tarjoa kokonaista lineaarista juonta 
hahmojen seurattavaksi, vaan ainoastaan taustatarinan, 
henkilöt sekä keskeiset kohtaukset pelinjohtajan 
käytettäväksi. Näin jokaisella pelinjohtajalla on mahdollisuus 
johtaa seikkailu läpi juuri omille pelaajilleen ja hahmoilleen 
sopivalla tavalla, vaikka perusjuoni pysyykin kasassa. 
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Erilaisille Halnista löytyville muille hahmoille, joita 
pelaajahahmot voivat kohdata, on annettu olennaiset Piirteet 
ja lyhyt kuvaus, mutta muuten pelinjohtajalla on vapaat 
kädet pelata heitä siten kun itse  luontevaksi tuntee.

Lähtötilanne seikkailuun:

On talvi, kun hahmoja tai joitakin hahmoista (oletettavasti 
he pyytävät ystävänsä mukaan!) pyydetään matkaamaan 
joidenkin satojen kilometrien päässä sijaitsevaan 
Halnin vuoristokylään. Jokaisessa peliporukassa on 
omanlaisensa tapa käynnistää seikkailuja, toisille riittää 
esimerkiksi iltanuotiolla kuultu huhu ja toiset taas voivat 
vaatia voimakkaamman henkilökohtaisen motivaation 
irrottautuakseen omista toimistaan. Siten keino saada 
hahmot ja pelaajat kiinnostumaan tapauksesta ovat pitkälti 
jokaisen pelinjohtajan oman harkinnan varassa. Kenties 
jonkun hahmon tärkeä sukulainen tai jokin muu läheinen 
on kotoisin Halnista ja ja nyt kadonnut tai saapuu yllättäen 
pelokkaana pyytämään apua? Ehkä hahmot kohtaavat 
matkallaan joitakin kylästä lähteneitä haltioita, jotka kertovat 
heille tapahtumista? Olennaista joka tapauksessa on, että 
hahmoilla on tiedossaan seuraavat seikat: 

Halnin kylää on kohdannut sarja epätavallisia tapahtumia. 
Viime keväänä havaittiin ensimmäisen kerran, että kylän 
hautalehdosta oli selkeästi kaivettu ylös ruumiita. Suunnilleen 
parin kuukauden päästä tästä alkoi kyläläisiä kadota 
selittämättömästi jälkiä jättämättä ja nyt kadonneita on 
yhteensä jo kymmenen. Näiden kadonneiden henkipuutkin 
ovat kuihtuneet. Kaiken huipuksi vain pienen matkan päässä 
kylästä on öisin nähty vaeltelemassa outoja epämuodostuneita 
hahmoja. Kylään on saapunut alle kaksi vuotta sitten uusi 
tietäjä, joka kuitenkaan ei ole tehnyt mitään ongelmien 
ratkaisemiseksi.
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Halni:

Halni on vanha ja syrjäinen kylä, jossa on kuutisenkymmentä 
asukasta. Sen tarkka sijainti ei ole oleellista, koska sopiakseen 
Melidianiin sitä on joka tapauksessa siirrettävä tuntuvasti 
pohjoiseen alkuperäisestä Rapier-seikkailun sijainnistaan. 
Jotkut hahmoista voivat olla alunperin kotoisinkin Halnista, 
mutta muuten kylä pitäytyy paljolti omissa oloissaan, eikä 
sieltä välttämättä ole lähetetty etenkään viime aikoina väkeä 
kylien välisiin juhliin tai neuvonpitoihin. 

Kylän ympäristössä kuulee tavallista metsää vähemmän 
lintujen laulua ja sen latvasta kuihtumaan päin oleva puusto 
henkii jotakin (tässä vaiheessa) selittämätöntä apeutta. Suurin 
osa asumuksista on vanhoja ja Halnista onkin muutettu 
enemmän pois kuin sinne on tultu muualta. Kun hahmot 
saapuvat kylään, ottavat halnilaiset heidät ystävällisesti 
vastaan ja tarjoavat hyvien tapojen mukaisesti empimättä 
yösijaa, mutta joko kohauttelevat olkapäitään tai vaihtavat 
aihetta, jos heidän lähimetsänsä tilanne otetaan puheeksi.
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Seikkailun kannalta tärkeät henkilöt:

Ysantha, kylän tietäjä [8] – Pian hahmojen saavuttua, 
viimeistään seuraavana aamuna, heidät kutsutaan Halnin 
keskellä sijaitsevalle aukiolle, jossa kylän epäluuloinen 
tietäjä haluaa selvittää syitä heidän saapumiseensa. Tietäjä 
on mustahiuksinen ja vihreäsilmäinen Ysantha, joka saapui 
Halniin edellisen tietäjän kuoltua vasta edellisenä syksynä. 
Ysantha on luonteeltaan monella tapaa miehensä Dryvhon 
(esitellään seuraavaksi) vastakohta: äreä ja pelätty. Hän on 
erittäin voimakas tietäjä, joka ei kuitenkaan tunnu välittävän 
halnilaisten huolista tai kylää kohdanneista erikoisista 
tapahtumista. Mikäli hahmot niistä kysyvät, vastaa Ysantha, 
että heidän ei pitäisi uskoa kaikkea mitä tavalliset halnilaiset 
puhuvat ja lisää juorujen vain pahentavan ympäröivän 
luonnon jo ennestään heikkoa tilaa. Jos hahmot paljastavat 
tulleensa selvittämään mikä Halnia vaivaa, muuttuvat naisen 
silmät lähes viiruiksi ja hän suoraan ilmoittaa ettei heidän apuaan 
kaivata. Jos taas hahmot esittävät jonkun muun syyn, esimerkiksi 
sukulaisvierailun tai yösijan tarpeen muualle matkatessaan, nyökkää 
Ysantha hyväksyvästi ja toivottaa heidät tervetulleeksi, mutta 
huomauttaa, että Halnissa arvostetaan sen rauhallisesta ilmapiiristä. 
Pelinjohtajan kannattaa ottaa Ysanthan hahmosta kaikki irti ja olla 
niin uhkaava, ärtyisä ja halveksiva kuin mahdollista.

Dryvho on tietäjälle kuitenkin vain kulissi ja apuri. 
Todellisuudessa Ysantha on harjoittanut jo pitkään noituutta 
ja kiellettyjä loitsuja tutkiessaan törmännyt kaavaan jolla 
voi valmistaa aivan erityistä kirottua juomaa. Jo pieni kulaus 
sitä mustaa täysin kohteensa hengen ja muuttaa hänet 
persoonattomaksi sekä tahdottomaksi orjaksi, eräänlaiseksi 
epäkuolleeksi, joka on Ysanthan vallassa. Ysantha ei kuitenkaan 
hallinnut kaavaa heti aluksi, vaan joutui kehittämään taitojaan 
askel askeleelta yrityksen ja erehdyksen kautta. Kadonneet 
kyläläiset ovat hänen kokeidensa uhreja ja öisin vaeltelevat 
hahmot taas näitä samoja kyläläisiä nykyisessä muodossaan. 
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Nämä epäkuolleet halnilaiset ovat kauttaaltaan 
kelmeänvärisiä, eri tavoin vääristyneitä käveleviä ruumiilta. 
Juoman tärkeimpiä ainesosia on haltioiden jauhetut pääkallot, 
mikä taas selittää hautalehdosta hävinneet ruumiit. Ysanthan 
tavoite on tehdä juomastaan täydellinen ja vähitellen muuttaa 
koko kylä (ja myöhemmin vielä suurempi määrä haltioita) 
omaksi yksityisarmeijakseen. Tietäjä, joka oikeasti kuuli 
kutsun saapua Halniin edellisen kuoltua joutui Ysanthan 
juonen uhriksi ja hänet vangittiin  matkalla kylään.

Päivisin Ysantha on yleensä asumuksessaan muiden 
kyläläisten hoitaessaan hänen ja miehensä puutarhaa pientä 
korvausta vastaan. Hän saattaa hyvällä tuulella ollessaan auttaa 
esimerkiksi parantamalla vammoja tai siunaamalla työkaluja, 
mikäli joku on tarpeeksi rohkea sellaista pyytääkseen. Öisin 
Ysantha poistuu talon takaovesta suorittamaan loitsujaan ja 
kokeitaan muutaman kilometrin päässä sijaitsevaan luolaan. 
Mikäli hahmot tarkkailevat talon tapahtumia tai pyrkivät 
seuraamaan Ysanthan liikkeitä, he huomaavat yön tullessa 
talon takaoven aukeavan ja sulkeutuvan kuin itsestään: Ysantha 
näet liikkuu salaisiin puuhiinsa näkymättömyysloitsun 
vaikutuksen alaisena. Tuntiessaan itsensä uhatuksi, tai 
suunnitelmansa olevan vaarassa paljastua liian aikaisin, tietäjä 
pyrkii toimimaan järkevästi siten, että hän ensisijaisesti joko 
uhkailee tai manipuloi, muttei ota turhia riskejä. Hahmojen 
on mahdollista toimia varsin pitkälle salassa, mutta mikäli 
Ysantha huomaa hahmojen pääsevän liian lähelle totuutta 
hän yrittää kirota heidät tavalla tai toisella (ks. Melidianin 
sääntökirjan noituutta käsittelevä osio, s. 72–75). Vasta aivan 
viimeisenä keinonaan tietäjä kutsuu Dryvhon apuun.
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Piirteet:

Noituus [13] – Ysantha on voimakas tietäjä, joka hallitsee 
käytännössä sääntökirjan Melidianin magiaa käsittelevän 
osion (s. 63–75) kaikki loitsut sekä myös ihmisten velhojen 
taikuuden (s. 96–97). Hän kykenee vangitsemaan osan toisen 
elollisen tai jo henkitasolle siirtyneen olennon hengestä ja siten 
taivuttamaan tämän tahtoonsa määrittelemättömän pitkäksi 
ajaksi. Tämä loitsu vaatii muutaman tunnin valmisteluineen 
ja rituaaleineen sekä jonkin konkreettisen esineen, johon 
viety osa hengestä  vangitaan. Lisäksi Ysantha pystyy 
muuttumaan tunnin ajaksi näkymättömäksi loitsulla, jolla 
itsellään ei ole vastaheittoa. Mikäli näkymättömyys pyritään 
poistamaan, heittää poistaja Konfliktissa Ysanthan Noituus-
Piirrettä vastaan. Näkymättömänä tietäjä havaitsee, tuntee ja 
liikkuu aivan tavallisesti, mutta on aivan lähietäisyydeltäkin 
täysin mahdoton nähdä.

Uhkaava olemus [8] – Ysantha kykenee lannistamaan 
keskiverto-olennon siten, että tämä joko tottelee hänen 
käskyään tai vaihtoehtoisesti luopuu alkuperäisistä 
aikeistaan. Tietäjä voi käyttää Piirrettään esimerkiksi 
taivutellessaan Konfliktissa halnilaisia kääntymään pelaajien 
hahmoja vastaan tai suojautuakseen muiden kuulustelu tai 
manipulointiyrityksiltä.

Voima [ ] [ ] [ ]
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Dryvho, paikallinen suurmies [8] – Pelinjohtajan 
kannattaa kuvailla, että kylän vanhojen asumusten seasta  
erottuu yksi selkeästi uudempi talo, joka sijaitsee aivan 
Halnin laidalla. Talo kuuluu Ysanthalle ja hänen miehelleen 
Dryvholle. Dryvho on harmaasilmäinen ja -hiuksinen ja 
iältään haltioiden mittapuulla keski-ikäinen. Luonteeltaan 
hän on hiljainen mutta karismaattinen, ja nauttii huomattavaa 
kunnioitusta halnilaisten keskuudessa. Merkille pantava 
yksityiskohta miehen olemuksessa ja liikkeissä on aristava 
vasen käsi, jota hän ei käytännössä käytä mihinkään. 

Halnilaiset eivät varsinaisesti puhu Dryvhosta tavanomaisen 
jutustelun lomassa, eikä kukaan ilmaise tuntevansa miestä 
erityisen hyvin. Mikäli hahmot tiedustelevat kyläläisiltä 
hänestä, saavat he kuulla, että Dryvho toi saapuessaan kylään 
mukanaan huomattavasti ruokaa, nahkoja sekä yrttejä, 
jotka annettiin halnilaisten yhdessä jaettavaksi. Tämä teko, 
sekä miehen karismaattinen arvoituksellisuus, ovat taanneet 
hänelle erityisen aseman Halnissa. Dryvhon nähdään harvoin 
liikkuvan kylässä. Hänen sanotaan viettävän enimmäkseen 
aikaansa metsässä tai sisällä talossaan, jonka hän tietäjä-
vaimonsa kanssa rakennutti kyläläisten avustuksella. Jos 
hahmot kysyvät häneltä Halnin oudoista tapahtumista, hän 
kohauttaa olkapäitään ja sanoo, että keskittyy vain omiin 
asioihinsa.

Dryvho on oikeasti lohikäärme, joka on joutunut Ysanthan 
valtaan. Noituudessa järkensä menettänyt tietäjä löysi 
siipensä pahasti loukanneen Dryvhon joskus vaelluksillaan 
ja vangitsi puolustuskyvyttömän olennon hengestä osan 
luiseen kampaan ennen kuin paransi lohikäärmeen vammat. 
Lohikäärmemuodossaan Dryvho kykenee edelleenkin 
lentämään ainoastaan muutamia satoja metrejä. Haltiana hän 
pystyy olemaan vain tunnin kerrallaan, jonka jälkeen hänen 
on piilouduttava ainakin muutamaksi tunniksi jonnekin 
kylää ympäröiviin metsiin. Dryvho näyttäytyy lojaalina 
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aviomiehenä, mutta jos Ysanthan valta häneen onnistutaan 
murtamaan, ei lohikäärme epäröi auttaa pelaajien hahmoja 
vangitsijansa tuhoamisessa. Lohikäärme voi paljastaa jonkin 
onnistuneen Konfliktin seurauksena asioiden oikean laidan, 
mikäli muuta vaihtoehtoa ei enää ole.

Dryvhon sääntötekniset tiedot ovat identtiset 
sääntökirjan lohikäärmeen vastaavien kanssa (s. 80–81).
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Vanha Turmis [3] – Kylään tultaessa on polun vasemmalla 
puolella pieni talo, jossa asuu todella vanha haltiamies. 
Turmis juttelee mielellään ohikulkijoiden kanssa niitä näitä 
hoidellessaan puutarhaansa ja tarjoaa hahmoille ruokaa ja 
juomaa, mikäli nämä tulevat varta vasten hänen juttusilleen. 
Vanhalla miehellä on paljonkin kerrottavaa siitä, kuinka 
paremmin asiat olivat ennen mutta Ysanthaa ja Dryvhoa 
hän kommentoi varovaisesti. Näistä kahdesta puhuessaan 
hän tyytyy ylimalkaisesti toteamaan, että entinen tietäjä oli 
sentään ystävällinen ja jalo haltia, jonka eläessä kaikki nämä 
ongelmat olisivat jo ratkenneet.

Turmiksen oikea käsi on katki ranteesta, mutta kysyttäessä 
asiasta hän vaivaantuu ja vain mutisee olleensa ahne ja hölmö 
lähialueen luolissa. Mikäli häntä painostetaan kertomaan 
tarkemmin asiasta, on pelinjohtajan hyvä tuoda Ysantha 
kohtaukseen. Vanhuksen talon ohitse kulkeva tietäjä hiljentää 
hänet täysin. Kohtauksen jälkeen Turmis myös sairastuu 
todella vakavasti seuraavana yönä. Syynä tähän on Ysanthan 
langettama kirous, joka on poistettavissa, mikäli joku 
pelaajahahmoista on tietäjä. Sairautta voidaan myös lievittää 
normaalein konstein hahmojen tai kyläläisten toimesta, 
mutta tällöin estetään ainoastaan vanhuksen kuolema.

Pieni Faena [3] – Faena on 16-vuotias haltiatyttö. Hänen 
vanhempansa joko vaihtoehtoisesti pyörittelevät päitään tai 
toteavat Elianan olevan vahva tytön hengessä, sillä Faenalla 
on tapana painia itseään isompien lasten kanssa ja touhuta 
itsekseen metsissä kaukana perheensä näköpiiristä. Jos Halnin 
nuoriso keksii joitakin piloja kyläläisten kustannuksella, on 
todennäköistä että juuri Faena on joukon johdossa. Pelinjohtaja 
voi esitellä tytön hahmoille kohtauksessa, jossa joku vanhempi 
esimerkiksi toruu Faenan käytöstä. Tyttö saattaisi aivan 
hyvin myös huudella ohimennen jotain mysteerin kannalta 
kiinnostavaa, mutta muiden mielestä julkeaa yli vanhempien 
haltioiden keskustelun. Faenan seikkaileva luonne on hahmoille 
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avuksi, sillä hän tietää tien luolaan, jossa Ysantha tekee kokeitaan. 
Jos hahmot niin pyytävät, Faena suostuu empimättä näyttämään 
missä luolan suuaukko on. Hän yrittää myös tulla itse mukaan, 
mutta suostuu käskettäessä jäämään ulkopuolelle. Ainakin vähäksi 
aikaa. Ja saattaa käydä ihan vain katsomassa. Ihan varmasti.

Epäkuollut haltia [3] – Ne haltiat, jotka Ysantha on 
muuttanut epäkuolleiksi orjikseen, ovat kaikkia eläviä 
haltioita kohtaan vihamielisiä. Ne eivät tule kylään asti, 
mutta öiseen aikaan luolan lähettyvillä on mahdollista 
kohdata muutamia, jos pelinjohtaja niin haluaa. Itse asiassa 
lyhyt taistelu näiden elävien ruumiiden kanssa voi olla 
hyväkin keino kiristää jännitettä. Epäkuolleiden kanssa on 
mahdoton kommunikoida luonnollisesti ja henkitasollakin 
niille puhuminen on kuin ihmisen ja hänen koulutetun 
lemmikkieläimensä välistä vuorovaikutusta. Ne eivät 
myöskään tunnista eläessään tuntemiaan henkilöitä.

Luolan luuranko [4] – Ysanthan luolan päättömät 
luurangot ovat tietäjän noituudella animoimia ja tottelevat 
hänen käskyjään. Ne seisovat passiivisina paikallaan niin 
kauan kunnes saavan komennon Ysanthalta.

Lisäksi pelinjohtajan on hyvä luoda valmiiksi sellaisia 
henkilöitä nimineen (ks. esim. sääntökirjan s. 50), joita 
hahmot saattavat kohdata. Perussääntönä voi pitää, 
että satunnainen haltia käyttää tarvittaessa tavallisissa 
Konflikteissa kolmea [3] noppaa, mutta määrää voi 
toki nostaa erikoistaitojen myötä suuremmaksi. 
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Peruskohtaukset:

Suurelta osin roolipelatessa joudutaan improvisoimaan ja 
luomaan hetkessä uusia kohtauksia sekä käänteitä. Pelinjohtajan 
on silti hyödyllistä miettiä ennakkoon esimerkiksi kylään 
saapuminen, hahmojen kuulustelu Ysanthan toimesta, 
hautalehdon tutkiminen (pengotut haudat, joista ruumiita 
tai pelkkiä kalloja on kadonnut) sekä kohtaukset Vanhan 
Turmisin ja Pienen Faenan esittelemiseksi. Lisäksi seuraavat 
kohtaukset kuuluvat Halnin mysteerin ratkaisuun:

Dryvhon ja Ysanthan talo – Talo on, kuten 
mainittua, selkeästi uudempi ja paremmassa kunnossa kuin 
muut Halnin talot. Se sisältää kaksi huonetta, toinen iso 
ja toinen huomattavasti pienempi. Isommassa huoneessa, 
jossa on myös ulko-ovet sekä kylän puolelle että poispäin 
kylästä, on ruukkuja, hyllyjä ja arkkuja sekä pieni pyöreä 
pöytä tuoleineen. Pienemmässä huoneessa on kynttiöitä, 
suitsukkeita ja makuupatjan ainoastaan yhdelle hengelle. 
Erilaisissa hyllyissä ja arkuissa on outoa kirjoitusta sisältäviä 
pergamentteja, erilaisia rituaaliesineitä (luita, sulkia, 
savifiguureita) ja pullotettuja nesteitä. Arkkujen ja hyllyjen 
sisällöllä ei ole seikkailun kannalta erityistä merkitystä ja 
pelinjohtaja onkin vapaa keksimään niille mitä hyvänsä 
maagista käyttöä hän haluaa. Olennaista on, että ne ovat 
selkeästi tietäjän omaisuutta ja osa, kuten pergamentit, 
sisältävät haltioille vierasta yliluonnollista voimaa. Mikäli 
hahmojen joukossa on tietäjä, hän tunnistaa tavalla tai 
toisella ainakin osan pergamenteistä sisältävän voimallisia 
pahantahtoisia loitsusanoja.

Kohtaus tai kohtauksia talossa voi tapahtua hyvin erilaisissa 
olosuhteissa riippuen seikkailun kulusta. Talo voi olla 
tyhjillään esimerkiksi yöaikaan, kun Dryvho on lepäämässä 
lohikäärmeenä ja Ysantha hämäräpuuhissaan. Päivälläkin 
sinne on mahdollista kenties mennä kenenkään huomaamatta, 
mutta silloin on todennäköistä että jossain vaiheessa kohtausta 
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paikalle saapuu jompi kumpi sen omistajista (ja kohtaus saa 
Konfliktinsa). Hahmot voivat myös mennä talolle tavatakseen 
Ysanthan tai Dryvhon, jolloin tilanne saattaa olla hyvin 
erilainen.

Ysanthan luola – Muutamien kilometrien päässä Halnista 
on alkujaan luonnon muovaama luola, jonka suulle on 
myöhemmin lisätty metallinen portti. Tässä luolassa Ysantha 
tekee kokeitaan. Luola jakautuu kahteen erilliseen tilaan ja 
siellä voidaan toki pelata useampikin kohtaus. 

Suuaukolta alkaa kapea kiemurteleva käytävä joka asteittain 
laskeutuu kaikkiaan kymmenisen metriä ennen edessä 
avautuu suurempi syvennys. Syvennyksessä louhii seinää 
kaksi epäkuollutta haltiaa, jotka käyvät hahmojen kimppuun. 
Mikäli hahmot selviävät elävistä ruumiista, on edessä luolan 
toinen huone, eli Ysanthan “laboratorio”.
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Luolan syvin osa on tehty huoneeksi, jossa Ysantha voi 
rauhassa tehdä kokeitaan ja loitsujaan. Siellä on kaksi 
metriä leveä luilla, linnunsulilla ja erilaisilla savesta tehdyillä 
demonipatsailla koristeltu alttari, jonka keskellä on iso pata 
tulisijoineen. Huoneen vasemmalla sivulla on useita pöytiä. 
Yhdellä niistä on erilaisia jauheita ja yrttejä säilytysastioissa, 
mortteleita, nesteitä purkeissa sekä paikka pienelle 
nuotiolle. Toisella pöydällä on monenlaisia katkaisemiseen 
ja murskaamiseen soveltuvia työkaluja. Kolmas pöytä on 
varustettu kahlein ja tarpeeksi pitkä, jotta siihen voidaan 
sitoa aikuinen haltia. Oikealla seinustalla on kaksi päätöntä 
luurankoa, jotka seisovat liikkumattomina paikallaan ja 
kantavat käsissään miekkoja. Ympäri huonetta on siellä 
täällä kasoittain kynttiöitä tuomassa valoa ja sen seinät on 
koristeltu erilaisin maagisin merkein.

Hahmot voivat luonnollisesti mennä luolaan päivällä, jolloin 
Ysantha on poissa ja ainoastaan tutkia sen läpikotaisin (tai 
esimerkiksi jäädä odottamaan mahdollista tulijaa). Sen sisältö 
kannattaa kuvailla tarkasti siten, ettei Ysanthan (tai kenen 
tahansa hahmot luulevat luolaa käyttävän) noituudesta jää 
epäselvyyttä. Toinen vaihtoehto on, että hahmot hiipivät 
luolaan yön aikana. Silloin taistelu epäkuolleiden kanssa 
edellisessä huoneessa herättää toki syvemmällä luolassa 
touhuavan Ysanthan huomion ja tämä on valmistautunut 
hahmojen mahdolliseen tuloon. Joka tapauksessa kohdatessaan 
hahmot luolassa Ysantha koittaa käskyttää luurangot heidän 
kimppuunsa ja noitua jollakin pelinjohtajan sopivaksi 
katsomalla tavalla heitä. Lisäksi hän pyrkii pakenemaan ulos, 
jossa Dryvho lohikäärmemuodossaan voi hyökätä. Luinen 
kampa, johon osa lohikäärmeen hengestä on vangittu, on 
Ysanthalla aina mukanaan. Varastettu osa hengestä palautuu 
Dryvholle vasta, kun kampa murskataan.
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Seikkailun päättyminen:

Älä kuole Halnissa! voi luonnollisesti päättyä monella 
eri tavalla. On luultavaa, että hahmot selvittävät mistä 
kylää kohdanneessa tragediassa on kyse ja onnistuvat jopa 
hankkiutumaan Ysanthasta eroon. Mikäli näin tapahtuu, 
palaa normaali elämä vähitellen Halniin. Ysanthan luolasta 
löytyy loitsupergamenttien joukosta myös karttoja, joista 
yksi johtaa vangitun, oikean, tietäjän vankilaan. Jos 
Dryvhon henkeä ei pelasteta, hän hyökkää hahmojen tai 
kylän kimppuun, vaikka Ysantha olisikin kuollut. Tietäjä-
hahmo pystyy myös selvittämään onnistuneella matkalla 
henkimaailmaan, mitä Dryvholle on käynyt ja onnistuu 
mahdollisesti neuvottelemaan lohikäärmeen hengen kanssa. 
Ei myöskään ole poissuljettua, että hahmot joutuvat Dryvhon 
kanssa taisteluun ja onnistuvat surmaamaan pedon.

Mikäli hahmot eivät pysty joko selvittämään Halnin 
mysteeriä, tai jahkailevat kohtuuttomasti, alkaa kadonneiden 
haltioiden määrä kasvaa entistä nopeampaa tahtia (useita 
yössä) ja pian hahmot löytävät itsensä epäiltyjen listalta. 
Tällöin heidän toimintansa vaikeutuu huomattavasti, 
mutta tilanne on edelleen pelastettavissa. Seikkailu voi 
myös epäonnisimmillaan päättyä hahmojen kuolemaan tai 
karkoitukseen Halnista. Kävi lopulta miten hyvänsä, on 
seikkailun päätyttyä hyvä jakaa hahmoille Tähtiä seuraavasti: 
5 onnistuneesta seikkailun selvittämisestä tai 3, mikäli 
matkaan on mahtunut paljon sekoilua ja kompurointia. 
Lisäksi erityistä nokkeluutta, aloitekykyä tai armollisuutta 
osoittaneiden pelaajien hahmoja on hyvä palkita parilla 
ylimääräisellä Tähdellä. Lopuksi kannattaa keskustella 
seikkailun onnistumisesta ja paljastaa kaikki kuviot 
tapahtumien taustalla.
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