
Kun teet toiminnon, heitä kahta 6-sivuista noppaa. Lisää tulokseen 

heittoon liittyvä ominaisuusarvo ja mahdollinen bonus tai haitta.

• Jos tulos on 10 tai yli, onnistut hyvin. Kaikki menee kuten olit 

suunnitellut.

• Jos tulos on 7–9, onnistut osittain. Toiminto onnistuu, mutta siitä 

saattaa seurata jotain yllättävää. Katso vaihtoehdot kyseisen toi-

minnon kohdalta.

• Jos tulos on 6 tai alle, epäonnistut. Yrityksellä on seurauksia. 

Tarkista vaihtoehdot kyseisen toiminnon kohdalta. Muista myös 

merkitä itsellesi kokemuspiste!

Muistin tueksi Pelikirja

Omia muistiinpanoja Omia muistiinpanoja

Kaikki eivät ole tähtiesiintyjiä ja viihdy 

yleisön silmien alla. Mekaanikko voi olla 

tivolin tai huvipuiston laitehuoltaja tai 

sirkuksen raskaiden taustatöiden tekijä – 

rekkakuski, teltan pystyttäjä. Moni mekaa-

nikko tulee paremmin toimeen koneiden kuin 

ihmisten kanssa. Siitä huolimatta mekaanikot 

ovat tärkeä osa työyhteisöä. Ilman heitä moni 

asia lakkaisi toimimasta alta aikayksikön.

Mekaanikko

Mekaanikko työskentelee poissa parrasvaloista. Keskeisiä teemoja ovat 

rehtiys, näkymätön taustatyö, ja tunne joukkoon kuulumattomuudesta: 

Kuulunko oikeasti tänne, kun en ole esiintyvä tähti? Onko työni yhtä ar-

vokasta kuin muiden täällä?



Mekaanikko

Hahmo

Hahmon kuvaus

Kädet

Tausta

Muukalainen 

Uskomukset (2–4 kpl)

Vakaumus

Pelaaja

Valitse ehdotetuista, kirjan sivulta 5
3

, tai keksi om
ia. 

Valitse sopiva vaihtoehto tai keksi om
ia.

Suuret

Yllättävän sirot

Lämpimät

Sirkuslaiseksi syntynyt

Kotoa karannut

Etsintäkuulutettu

Friikki

Kokemus

Kun laskuri täyttyy, valitse alta yksi vaihtoehto ja tyhjennä laskuri.

Kun laskuri täyttyy, valitse uusi uskomus ja tyhjennä laskuri.

Vahinko

• Muuta uskomus vakaumukseksi

• Nosta yhtä ominaisuutta 1:llä (maksimiarvo 3)

• Opi uusi erikoistoiminto

Ominaisuudet

Keho Mieli Henki Taika

Keho: fyysiset toiminnot, fyysiset taidon- tai voimannäytteet

Mieli: manipulaatio, hämäys, huomion johdattelu, esim. klassiset taikatemput

Henki: motivointi, hengen nostatus, rohkeutta vaativat toiminnot

Taika: maailman taikuus, aidot maagiset/yliluonnolliset kyvyt

Mekaanikon toiminnot (valitse yksi)

Aina likaiset

En oikeasti kuulu tänne

Työni ei ole yhtä arvokasta kuin muiden

Hoidetaan tämä rehellisesti (Henki)
Käytä missä tahansa mieltä vaativassa heitossa ominaisuutena mielen 
asemesta henkeä.

Konekuiskaaja (Keho)
Käytä ymmärtääksesi mitä tahansa konetta tai mekanismia. Esimerkiksi lukon 
avaaminen, ennestään tuntemattoman ajoneuvon kuljettaminen, huvipuisto-
laitteen korjaaminen.

Valitse yksi hahmotaito joltain muulta arkkityypiltä (lista kirjassa sivulla 64)

Valitse joko Keho 2, Mieli –2, Henki 2, Taika 1 tai Keho 1, Mieli –2, Henki 1, Taika 2


