
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

Tirehtööri käyttää taitojaan yleisön 

viihdyttämiseen ja huvittamiseen. 

Työyhteisössä hän on yhteisön jä-

senten henkinen tukipilari ja hengen 

nostattaja. Hänen roolinsa ei ole pakko 

olla kirjaimellisesti tirehtöörin rooli: hän 

saattaa olla yhtä hyvin myös esimerkiksi 

karismaattinen klovni tai vaikkapa kokenut 

tivolilaitteen käyttäjä.

Tirehtööri on ennen kaikkea yhteishengen luoja 

ja ylläpitäjä. Arkkityypin teemoja ovat johtajuus, vaativuus ja vastuu: 

On minun vastuullani, että kaikki sujuu hyvin. Muiden epäonnistumiset 

ovat minun syytäni.

Tirehtööri



Tirehtööri

Hahmo

Hahmon kuvaus

Silmät

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.

Kirkkaat

Terävät

Välttelevät

Lumoavat

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

Tirehtöörin toiminnot (valitse yksi)

Luonnottoman väriset

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

On minun syytäni, jos jokin menee pieleen

On minun vastuullani, että yleisö viihtyy

Kyllä tästä selvitään! (Henki)
Käytä missä tahansa kehoa vaativassa heitossa ominaisuutena henkeä.

Kaikki on aivan hallinnassa (Henki)
Käytä tilanteissa, joissa tarvitaan johtajuutta tai auktoriteettia – esimerkiksi 
väkijoukon rauhoittaminen, viranomaisten vakuuttaminen jostakin.

Valitse joko Keho 0, Mieli 2, Henki 2, Taika –1 tai Keho 1, Mieli 0, Henki 2, Taika 0


