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Astraterra on koko perheen seikkailupeli, jossa löytöretket, höyrykoneet, aurinkotuulilla 
purjehtivat purjelaivat sekä taianomaiset teknoaarteet ovat sankareiden arkipäivää. 

Astraterran sankarit ovat löytöretkeilijöitä, joiden tehtävänä on tutkia ja uudelleen kar-
toittaa maailman unohdettuja kolkkia. Seikkailuillaan sankarit tulevat kohtaamaan 
omituisia otuksia, ikimuistoisia henkilöitä ja ihmeellisiä paikkoja. Astraterrassa pelaajat 
roolipelaavat kukin omaa sankarihahmoaan ja pelaamisen tuloksena syntyy tarina san-
karien seikkailuista.

Peli soveltuu kaiken ikäisille 7-vuotiaasta alkaen, niin aloittelijoille kuin hieman koke-
neemmille roolipelikonkareillekin. Astraterra on suunniteltu yhdessä lasten kanssa, joten 
se on varmasti lapsille sopiva. Vaikka suositusikäraja on 7 vuotta, peli sopii myös pienem-
mille, jättämällä joitain hankalampia asioita pelistä pois. 

TerveTuloa 

asTraTerraan!

Osa 1
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Muutama sana  

tästä kirjasta

Ihan ensimmäiseksi: Sinun ei tarvitse lukea tätä 
kirjaa kannesta kanteen voidaksesi pelata tätä 
peliä. Pääsemme hieman myöhemmin yksityiskoh-
tiin, mutta iso osa tästä kirjasta on erilaisia kuvauk-
sia ja selityksiä asioista. Varsinaisia sääntöjä ei ole 
opeteltavana paljoakaan. Kun luet hieman eteen-
päin, löydät lisää asiaa siitä, miten tätä peliä olisi tar-
koitus pelata. Ja kirjan myöhemmissä osissa löytyy 
vielä tarkempia ohjeita eri asioihin.

Tämä kirja on jaettu kuuteen osaan: Tervetuloa 
Astraterraan, Löytöretkeilijän opas, Kertojan käsi-
kirja, Sankaritarinoita, Olentopedia ja Teknoaarteet.

Tervetuloa Astraterraan antaa lyhyen johdatuk-
sen Astraterran maailmaan ja siihen, kuinka tätä 
peliä on tarkoitus pelata. Tulet huomaamaan, että 
tämä kirja ei ehkä ole aivan sellainen, kuin monet 
muut kirjat, joita olet saattanut lukea aiemmin. 
Sinun ei tarvitse lukea tätä koko kirjaa päästäksesi 
alkuun. 

Löytöretkeilijän opas pitää sisällään pelaajalle 
oleelliset ohjeet pelisäännöistä, pelattavista lajeista, 
sankarien rooleista sekä tietysti ohjeet oman sanka-
rin luomiseen. Lisäksi tässä osassa on vaihtoehtoja 
sankarin varustamiseen löytöretkiä varten.

Kertojan käsikirjassa on ohjeita kertojalle, jonka 
tehtävänä on johdatella pelaajien sankarit seik-
kailuun ja asettaa heille jännittäviä haasteita ja 
juonenkäänteitä. Tästä osasta löytyy myös tietoa 
Astraterran maailmasta ja sen monenlaisista vaa-
roista ja salaisuuksista. 

Sankaritarinoita pitää sisällään kaksi aloittelijoil-
lekin sopivaa valmisseikkailua, sekä ohjeita oman 
seikkailun suunnitteluun. Valmisseikkailut Kokka-
reen konstikas koulu ja Kultaisen kutojan temppeli, 
voidaan pelata suoraan kirjasta sellaisenaan tai niitä 
voidaan käyttää inspiraation lähteenä omia seikkai-
luja suunnitellessa. Ei kannata huolehtia liikaa siitä, 
ettei itse keksisi tarpeeksi jännittäviä seikkailuja. 
Usein sankarit ovat taidokkaita hankkiutumaan vai-
keuksiin aivan omin avuin. Seikkailujen suunnitte-
luohjeiden lisäksi tästä osasta löytyy myös vinkkejä 
seikkailuilta löytyviin aarteisiin. 

Olentopedia on kokoelma erilaisia enemmän ja 
vähemmän tavallisia Astraterran asukkeja ja olen-
toja. Tästä kirjan osasta löydät tiedot niin tutuille 
koirille kuin omituisille eteep-ötököillekin. Olento-
pedia on tarkoitettu lähinnä kertojalle.

Teknoaarteet on muinaisten ihmeellisille tekno-
aarteille omistettu osa, josta löydät erilaisten nano-
juomien, koodikääröjen ja tekkiesineiden kuvauk-
sia. 

Lisäksi kirjan lopusta löytyy käteviä liitteitä, kuten 
hahmolomakkeen malli, erilaisia käteviä listoja, 
hakemisto ja muuta tarpeellista.

Viittaukset Astraterraan
Väärinkäsitysten välttämiseksi on hyvä selven-

tää, että, kun Astraterra on kirjoitettu kursivoidulla 
tekstillä, näin: ”Astraterra”. Silloin puhutaan tämän 
pelikirjan nimestä, eikä pelimaailman nimestä. Kun 
puhutaan pelimaailman nimestä, se kirjoitetaan 
aina tavallisesti, tällä tavalla: ”Astraterra”.

Viittaukset kirjan kohtiin
Joskus säännöissä tai muissa teksteissä viitataan 

tiettyihin kirjan kohtiin. Kun viitataan johonkin kir-
jan osaan, se on kirjoitettu lihavoidulla ja kursivoi-
dulla. Esimerkiksi näin: Johdanto. Kun taas puhu-
taan jostain tietystä luvusta tai sääntökohdasta 
(jonka pitäisi myös löytyä sisällysluettelosta, ellet 
sitä heti löydä), se kirjoitetaan kursivoidulla teks-
tillä, näin: Viittaukset kirjan kohtiin.

Sääntönostot
Joissain kohdissa on sääntönostoja lihavoimalla 

tai erillisinä tiivistelminä. Ne ovat tiivistettyjä sään-
töjä nopeaa selaamista varten. Sääntönostot näyt-
tävät tältä:

Käsinopat = Kykynopat + Apunopat - Sakkonopat



Tässä kartassa näkyy kaikki Astraterran 

tärkeimmät alueet ja valtakunnat. Eniten 

käynnistettyjä kaukoportteja löytyy tällä 

hetkellä Eskalonin kuningaskunnasta.
- Mercus
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Maloreiden pääkaupunki, Maldon, on saaren 

kokoinen tehtaiden täyttämä ja noen 

tahrima jättikaupunki.
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Astraterran maailma

Astraterran maailma muodostuu lukuisista eriko-
koisista lohkareista ja saarekkeista sekä kokonais-
ten mannerlaattojen kokoisista taivaankappaleista, 
jotka leijuvat hengitettävien kaasujen täyttämässä 
sinisessä tähtimeressä. Kaikki taivaankappaleet kier-
tävät tähtimeren keskellä sijaitsevaa aurinkoa. 

Ikivanhojen tarujen mukaan Astraterran kaikki 
taivaankappaleet muodostivat alun perin valtaisan 
Aurinkoa kiertäneen renkaan, Rengasmaailman, 
jonka astraterralaisten muinaiset esi-isät olivat 
rakentaneet. Tuhoisan sodan seurauksena rengas-
maailma hajosi pirstaleiksi ja sen jäänteistä muo-
dostui nykyisellään tunnettu Astraterran maailma.

Useimmat näistä taivaankappaleina tunnetuista 
Rengasmaailman pirstaleista muistuttavat taivaalla 
kelluvia saaria, mutta suurimmat mantereet ovat 
omia maailmoja itsessään. Astraterran kolmelle 
suurimmalle mantereelle on muodostunut myös 
sen kolme suurta valtakuntaa: Eskalonin kunin-
gaskunta, Arkadian kuningatarkunta sekä Malorin 
imperiumi. 

Näitä valtakuntia asuttaa neljä merkittävää sivis-
tynyttä lajia. Sisukkaat ja kekseliäät ihmiset, kätevät 
maan alla asuvat louhot, liikkuvilla saarillaan asuvat 
ylväät solaarit ja valppaat kimerat.

Suurin osa Astraterran sivistyneestä asutuksesta 
sijaitsee Vyöllä ja sen läheisyydessä sijaitsevissa 
saaristoissa. Mitä lähemmäksi Myrskyä kuljetaan, 
sitä villimmäksi seudut käyvät. Monien Myrskyn 
lähelle ajautuneiden saarten asutukset on hylätty 
tuhoisien meteorimyrskyjen ja muiden seudun 
vaarojen vuoksi. Myrskyn läheisiä saaria asuttavat 
lähinnä Myrskystä eterium-pölyä keräävät karskit 
ukkostroolarit sekä myrskyrosvot ja muut lainsuo-
jattomat. 

Myrsky on kuin oma maailmansa, joka on vaaral-
linen ja kummallinen paikka. Vuosisatojen saatossa 
Myrskyyn on muodostunut aivan omanlainen 
luontonsa, joka on täynnä omituisia mutanttieläi-
miä, -olentoja ja -kasveja, sekä muita kummajaisia.

Myrskyn ja auringon välissä sijaitsee Kurimus, 
jonka autiot ja kuumat taivaan kappaleet ovat hur-
jien aurinkotuulten paahtamia. 

Näillä tuhoontuomituilla  taivaankappaleilla asuu 
lähes ainoastaan vain ikivanhoja muinaisten rau-
nioita vartioivia elokoneita tai hirvittäviä mutant-
tipetoja. Niiltä voi edelleen löytää uskomattomia 
rikkauksia ja harvinaista eteriumia, jonka vuoksi 
aina ajoittain joku vaaroja kaihtamaton retkikunta 
lähtee uhmaamaan Kurimuksen vaaroja. 

Elokoneita on monen kokoisia, mutta 

kuvan sammunut elokone on suurin 

näkemäni.
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Kaukoportit

Muinaiset käyttivät kaukoportteja valtavassa ren-
gasmaailmassa liikkumiseen, mutta kun Astrater-
ran rengasmaailma hajosi, kaukoportit ajautuivat 
eri puolille tähtimerta ja sammuivat. Vuosisatojen 
ajan saarelta tai mantereelta toiselle matkustami-
nen vaati pitkiä ja vaarallisia matkoja aurinkopur-
jelaivojen avulla tähtimeren halki. Vasta noin kym-
menen vuotta sitten onnistuttiin käynnistämään 
ensimmäinen muinaisten rakentama kaukoportti 
uudelleen. Kukaan ei vain tiennyt enää, minne 
kukin kaukoporteista saattoi johtaa.

Viimeiset kymmenen vuotta urheat tutkimus-
matkailijat ja aarteenmetsästäjät ovat laajentaneet 
Eskalonin kuningaskunnan kaukoporttiverkostoa 
kuninkaan lupaaman palkkion kannustamana. 
Kuningas on kuuluttanut, että jokainen retkikunta, 
joka onnistuu uudelleenkäynnistämään kahden 
kaukoportin välisen yhteyden, saa pitää palkkiona 
kaikki aarteet, jotka se takaisin palatessaan pystyy 
mukanaan kantamaan. 

Nykyään kaukoporttireittien takaa saattaa löytyä 
miltei mitä vain. Jotkut reiteistä johtavat asutetuille 
seuduille, mutta useimmat niistä johtavat mui-
naisten kaupunkien, temppelien tai linnoitusten 
raunioille tai villiintyneille syrjäseuduille Astrater-

ran unohdettuihin kolkkiin. Useimmiten Myrskyyn 
tai Kurimukseen, mutta toisinaan myös jonnekin 
tähtimeren kartoittamattomalle alueelle. Asutta-
mattomat seudut ovat usein olleet hylättyinä jopa 
vuosisatojen ajan, joten sieltä voi löytää monenlai-
sia aarteita ja rikkauksia, muinaisten teknoaarteita, 
jalohopeaa sekä eteriumia. 

Monet kaukoportit ovat vuosisatojen laiminlyön-
nin vuoksi heikossa kunnossa ja useimmat niistä 
avautuvat vain lyhyeksi hetkeksi kerrallaan. Tästä 
syystä kaukoporteista voidaan päästää läpi vain 
pieniä retkikuntia kerran tai kahdesti päivässä.

Vuosien työn ja uurastuksen jälkeen on onnis-
tuttu uudelleenkäynnistämään jo useita kymmeniä 
keskuspilareita, mutta tiedetään, että vielä on aina-
kin tuhansia löytämättä. Näiden vielä käynnistä-
mättömien keskuspilareiden löytämiseen ja uudel-
leen käynnistämiseen tarvitaan joukoittain urheita 
ja neuvokkaita löytöretkeilijöitä, jotka ovat valmiita 
matkaamaan tuntemattomille seuduille vaikka 
oman henkensä uhalla. 

Sattumalta Astraterrassa sinun tehtäväsi on pelata 
löytöretkeilijää, joka on päättänyt lähteä seikkai-
luun vaaroja uhmaten.
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Ole varuillasi, jos merkit 

hohtavat punaisina! Silloin 

on jotain vinossa. 

- Batrotus

Hohtavista symboleista näkee myös onko 
kaukoportin keskuspilari toiminnassa tai onko se 

täysin latautunut portaalin avaamista varten. M.M.
Niin on

 myös si
lloin, ku

n Batrotuks
en 

naama hohtaa punaisena. 

- T -
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Roolipelaamisesta  

yleisesti

Roolipelaaminen on tarinankerrontaa, jossa 
tarina syntyy, kun pelaajat eläytyvät sankarihah-
mojensa roolin kautta pelimaailman tapahtumiin. 
Astraterran tarinoiden päähenkilöitä ja sankareita 
ovat ovat rohkeat ja neuvokkaat löytöretkeilijät, 
joita pelin pelaajat roolipelaavat. 

Astraterra vaatii vähintään kaksi pelaajaa, sillä yksi 
pelaajista on kertoja, jonka tehtävänä on kuvailla 
pelaajille pelimaailman tapahtumia ja pelata sen 
asukkeja. Kuten ehkä olet jo laittanut merkille, roo-
lipeleissä ei ole pelilautaa, vaan pelin säännöt ja 
pelimaailma on kuvailtu tässä kirjassa, ja itse peli 
ja siitä syntyvä tarina tapahtuu pelaajien mieliku-
vituksessa. Tavallaan roolipelaaminen on kuin kek-
sisi elokuvan tai teatterinäytelmän käsikirjoitusta 
yhdessä ystävien kanssa saman pöydän ääressä ja 
samalla näyttelisi mitä siinä tapahtuu. 

Roolipelaamiseen on yleensä hyvä varata vähin-
tään puoli tuntia, mutta tavallisen seikkailun pelaa-
miseen olisi hyvä varata aikaa ainakin tunti tai kaksi.

Astraterraa ei useimmille peleille tavalliseen 
tapaan hävitä tai voiteta, eikä kertojan ei ole tar-
koitus pelata muita pelaajia vastaan. Kertojan ja 
pelaajien on tarkoitus kertoa yhdessä hauska ja jän-
nittävä seikkailu löytöretkistä Astraterran tutkimat-
tomille seuduille. Kuulostaako vaikealta? Älä huoli. 
Se on helpompaa, kuin arvaatkaan.

Kertoja
Yksi Astraterran pelaajista toimii kertojana, jonka 

tehtävänä on keksiä tarinalle juoni ja toimia pelissä 
kertojana kuvailemalla mitä pelimaailmassa tapah-
tuu. Lisää kertojan tehtävistä löytyy Kertojan käsi-
kirjasta (s. 82).

Pelaaja
Muut pelaajat, paitsi kertoja, pelaavat tarinoiden 

päähenkilöitä, eli sankareita. Pelaajat osallistuvat 
tarinaan luomalla oman löytöretkeilijähahmon ja 
eläytymällä sen rooliin pelin aikana. Ohjeita oman 
sankarin luomiseen ja muihin pelaajille tärkeisiin 
asioihin löytyy Löytöretkeilijän oppaasta (s. 24).

Sankari
Sankari on pelaajien pelaama hahmo pelimaail-

massa. Luodessaan uuden hahmon pelaaja valitsee 
itselleen lajin ja roolin. Laji kuvaa mitä syntyperää 
sankari edustaa ja rooli hänen kutsumustaan ja lah-
jakkuuksiaan sekä roolia retkikunnassa.

Sankarin tiedot merkitään kaksiosaiselle hahmo-
lomakkeelle. Lomakkeita löytyy sekä tyhjänä että 
kullekin lajille ja roolille valmiiksi esitäytettynä. 
Nopeiten pääsee alkuun valitsemalla pelivalmiin 
lomakkeen, joita löydät tulostusta varten osoit-
teesta: www.astraterraroolipeli.com. 

VINKKILAATIKOT

Joissain kohdissa kir jaa voi olla hyödyllisiä 

vinkkejä. Nämä vinkit on esitet ty tämän-

laisissa laatikoissa. Vinkkilaatikoista saat taa 

löytyä kaikenlaista kätevää lisätietoa tai 

ohjeita sääntöjen tai muiden asioiden käyt-

tämiseen  Astraterraa pelatessa. 
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Hahmo
Hahmolla viitataan tässä pelissä mihin tahansa 

itsenäiseen henkilöön tai olentoon. Joskus puhu-
taan myös olennoista, jolla voidaan tarkoittaa myös 
pelimaailman otuksia, joilla ei välttämättä ole kovin 
selkeää luonnetta tai ymmärrystä itsestään. Esimer-
kiksi erilaiset eläimet, mutanttikasvit ja muut kum-
majaiset voivat olla olentoja. Joidenkin Astraterran 
hahmojen ja olentojen tietoja löytyy tämän kirjan 
Olentopediasta (s. 132). 

Puheenvuorot ja pöytähöpinä
Jotta kaikilla olisi tilaisuus ottaa osaa peliin, ja 

saada äänensä kuuluviin, on syytä käyttää pela-
tessa puheenvuoroja. Kertoja voi jakaa puheen-
vuoroja pelaajille tai voidaan käyttää kiertävää 
puheenvuoroa, jolloin vuoro alkaa nuorimmasta 
pelaajasta. Kolmas vaihtoehto on käyttää “vuoro-
kapulaa”, jossa puheenvuorossa on aina se, jolla on 
jokin yhteisesti sovittu esine hallussaan. 

Toki kaikki voivat keskustella pelaamisen ohella, 
antaa vinkkejä toisilleen ja lisätä jotain tarinaan toi-
sen puheenvuoron ohella, mutta tärkeää on, että 
puheenvuorossa olevaa ei kiilata sivuun tai jätetä 
puheliaampien pelaajien jalkoihin. Kun jollain on 
puheenvuoro, on hänen sankarinsa hetki loistaa 
tarinassa ja pelaajan vuoro antaa oma lisänsä tari-
naan.

Etenkin jännittävissä ja hauskoissa kohdissa peliä 
saatetaan innostua niin, että kukin yrittää vain 
saada sanottua oman asiansa toisten yli. Silloin on 
tärkeää muistaa olla kohtelias ja antaa suunvuoro 
sille pelaajalle, kenellä on sillä hetkellä puheen-
vuoro. Näissä tilanteissa on yleensä kertojan vas-
tuulla muistuttaa muita siitä, että kaikkien tulisi 
kuunnella puheenvuorossa olevaa ja malttaa odot-
taa omaa vuoroaan. 

Seikkailut

Seikkailu on yksittäinen löytöretki, jossa sanka-
rit astuvat kaukoportista vieraaseen päämäärään. 
Tästä kirjasta löytyy kaksi valmisseikkailua sekä 
ohjeita omien seikkailujen tekoon. Kertojan on 
syytä perehtyä pelattavaan seikkailuun tai niiden 
teko-ohjeisiin ennen omien pelaamista. Ohjeita 
tähän löytyy Sankaritarinat-osasta (s. 110). 

Minä vai hän?
Pelatessa voi puhua sankaristaan joko ensimmäi-

sessä tai kolmannessa persoonassa. Tällä ei pelin 
kannalta ole väliä, sillä molemmat tavat ovat yhtä 
oikein, ja se kumpaa tapaa käyttää on enemmän 
omista mieltymyksistä tai peliryhmän yhteisestä 
sopimuksesta kiinni. Kerronnan persoonamuo-
toa voidaan vaihtaa myös pelin aikana tilanteen 
mukaan.

Ensimmäisessä persoonassa - eli “hahmona” - 
puhuttaessa kuvaillaan oman sankarin toimintaa 
minämuodossa. Tähän tapaan: “Minä kävelen varo-
vasti ovelle” tai “Olen Troi Valasiipi ja nämä ovat 
ystäviäni. Keitä te olette?” Eläytymistä voi voimistaa 
näyttelemällä hahmon toimia tai ilmeitä ja puhu-
malla “hahmon suulla”, eli sanomalla ne sanat mitä 
oma sankarikin sanoisi. Tämä tapa vaatii hiukan 
rohkeutta, mutta voi voimistaa kaikkien mielikuvaa 
sankarista ja sen tekemisistä. 

Kolmannessa persoonassa puhuttaessa sankarin 
toimintaa kuvaillaan ulkopuolisena tarkkailijana. 
Esimerkiksi näin: “Troi kävelee ovelle varovasti” tai 
“Sankarini ensin esittelee itsensä ja muut retkikun-
nan jäsenet, jonka jälkeen tiedustelee vastaantuli-
joilta, keitä he ovat”. Tarkkailijana kertominen antaa 
enemmän tilaa muiden pelaajien omalle mielikuvi-
tukselle, mutta jättää myös enemmän tulkinnanva-
raa. Tarkkailijana laajempien tapahtumien kuvailu 
on helpompaa. 

Pelisäännöt

Roolipeleissä käytetään sääntöjä, joiden tehtä-
vänä on antaa rajoja ja rakennetta tarinankerron-
taan. Säännöt myös tuovat peliin hieman sattu-
manvaraisuutta, joka tekee usein tarinoista mielen-
kiintoisia. On paljon jännittävämpää seikkailla, kun 
ei voi aina olla aivan varma onnistuuko vai epäon-
nistuuko sankari teoissaan.

Astraterran perussäännöt ovat yksinkertaiset, 
mutta tulet löytämään tästä kirjasta myös paljon 
erilaisia sääntöjä, joita voi käyttää pelissä siinä mää-
rin kuin haluaa. Tärkeintä on, että käytätte tämän 
kirjan tarjoamista säännöistä niitä, joiden kanssa 
olette tyytyväisiä. 

Esimerkiksi, jos peliryhmässä on vaikkapa use-
ampi alle kouluikäinen pelaaja, voidaan useimmat 
yksityiskohtaisemmista säännöistä unohtaa heti 
kättelyssä.
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Sääntöjä voi jopa halutessaan muuttaa, mutta se 
kannattaa tehdä harkiten, sillä säännöt voivat vai-
kuttaa toisiinsa, jolloin yhden säännön muuttami-
nen saattaa aiheuttaa pulmia jonkun toisen sään-
nön kanssa ja niin edelleen. 

Epäselvissä tilanteissa voidaan peliryhmän sisällä 
keskustella, miten jokin epäselvä tai puuttuva 
sääntö olisi kaikkien mielestä järkevä ja reilu toteut-
taa. Tästä on hyvä tehdä yhteinen sääntö, jota käy-
tetään aina jatkossa sovitulla tavalla. Jos asiasta ei 
jostain syystä päästä yksimielisyyteen, kertojalla 
on päätösvalta sen suhteen, kuinka jotain sääntöä 
viime kädessä tulkitaan tai käytetään. 

Kyvyt
Kaikkien Astraterran sankarien, hahmojen ja 

olentojen vahvuuksia ja heikkouksia eri alueilla 
mitataan kuuden Kyvyiksi kutsutun ominaisuuden 
avulla. Astraterrassa käytetään seuraavia Kykyjä: 
ketteryys, kätevyys, ryhti, vahvuus, valppaus ja 
älykkyys. Kyvyistä lisää sivuilla 50-52.

Kuusitahoiset nopat
Astraterrassa käytetään tavallisia kuusitahoisia 

noppia sääntöjen vaatimissa heitoissa. On hyvä 
varata vähintään viisi ihan tavallista arpakuutiota 
pelaajaa kohden. Näitä löytyy varmasti vaikka 
muista lautapeleistä, Yatzystä tai harrasteliikkeistä.

Kykynopat
Kykynoppia otetaan heitettäväksi yhtä paljon 

kuin käytettävän Kyvyn noppa-arvo on. Esimer-
kiksi hahmo, jonka Ketteryys on 3, heittää kolmea 
kykynoppaa Ketteryyteen liittyvissä nopanhei-
toissa.

Kykynopat = Käytettävän Kyvyn noppa-arvo

�

�
�

� �

�

� �

Kykyheiton tulokset 1, 2 tai 3 
ovat ”suutareita” ja ne voi 

lait taa pois. Niitä ei tarvita 
enää tällä erää.

Sen sijaan kykyheiton tulokset 4, 5 tai 6 
jätetään pöytään. Ne ovat onnistuneita 

noppia -  eli ”onnistumisia”.  
Tässä heitossa oli kolme noppaa, joiden 
tulos oli neljä tai enemmän. Siis kolme 

onnistumista. 

KYKYHEIT TO

VASTAHEIT TO

Tässä esimerkissä on heitet ty 
vastaheit to neljällä nopalla, ja 
siitä on tullut kaksi onnistumista. 
Vastaheiton onnistumisia käytetään 
vastuksena kykyheitolle, joten tämän 
heiton vastus on kaksi.

RATKAISU
Lopuksi onnistumisista 
vähennetään vastus. 

Tässä tapauksessa 
jäljelle jää yksi 

onnistunut noppa, 
joka tarkoit taa, et tä 
kykyheit to onnistuu!

�
�

�
�
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Apunopat (+N) ja sakkonopat (-N)
Tietyissä tilanteissa hahmo voi saada hyötyä esi-

merkiksi jostain työkalusta tai olosuhteesta. Hah-
mon saamaa etua kuvataan apunopilla, jotka lisä-
tään kykyheiton käsinoppiin kykynoppien lisäksi. 
Sakkonopat puolestaan vähentävät käsinoppien 
määrää. Joskus apunopat merkitään lyhyesti “+1N” 
ja sakkonopat “-1N”. Jos käsinoppiin lisättäviä apu- 
tai sakkonoppia on useampia, ne merkittään tähän 
tapaan “+3N” tai “-2N”. 

Käsinopat
Käsinopat ovat noppia, jotka pelaaja on kerän-

nyt käteensä kykyheittoa varten, mutta ei ole vielä 
heittänyt niitä. Jos heitossa ei jostain syystä ole 
ollenkaan käsinoppia, se epäonnistuu automaat-
tisesti. Hahmolla ei yksinkertaisesti ole mitään kei-
noja onnistua kyseisessä tehtävässä. 

Käsinopat = Kykynopat + Apunopat - Sakkonopat

Kykyheitot
Seikkaillessa tulee vastaan monenlaisia haasteita 

ja vaaroja. Monissa niistä onnistuminen voi olla 
täpärällä ja näissä tilanteissa tarvitsee tehdä niin 
sanottu kykyheitto, jossa testataan hahmon tilan-
teeseen sopivinta Kykyä toisen hahmon Kykyä tai 
ympäristön vastusta vastaan. 

Kykyheitossa heitetään käsinoppien verran nop-
pia ja jokainen noppa, jonka tulos on 4 tai enem-
män on “onnistuminen”. 

Kykyheiton onnistumisista vähennetään tehtä-
vän Vastus, ja kykyheitto onnistuu, jos pöytään jää 
yksikin onnistunut noppa. Mitä enemmän onnis-
tumisia on, sitä paremmin suoritus onnistuu. Kyky-
heittoihin liittyvät säännöt on kerrottu tarkemmin 
Löytöretkeilijän oppaassa sivulla 58.

Vastus (vs)
Astraterrassa kaikilla kykyheitoilla on Vastus, joka 

vähennetään kykyheiton onnistumisista. Vastus on 
joko määrätty luku (yleensä nollasta kolmeen) tai 
toisen hahmon tekemä vastaheitto, jonka onnistu-
miset toimivat kykyheiton Vastuksena. 

Vastus tai vastaheitossa käytettävät Kyvyt ilmoi-
tetaan sääntöjen yhteydessä esimerkiksi näin: 
“Salaoven etsiminen (vs 2)” ja “Vartijan ohi hiipimi-
nen (Ketteryys vs Valppaus)”. 

n6
Nopista käytetään joskus pienellä n-kirjaimella 

kirjoitettua lyhennettä - esimerkiksi “n6”. Tätä 
lyhennettä käytetään silloin, kun nopista ei lasketa 
onnistumisia, vaan nopan heittotulos luetaan sel-
laisena kuin se on. Jos noppia tarvitsee heittää use-
ampia, heitettävien noppien lukumäärä kerrotaan 
ennen lyhennettä. Esimerkiksi “2n6” tarkoittaa, että 
heitetään kahta kuusitahoista noppaa.

Muissa heitoissa, paitsi kykyheitoissa, heitettyjen 
noppien silmäluvut lasketaan yhteen - esimerkiksi 
sankarisi aloitussäästöjä heitettäessä heität kahta 
noppaa (2n6) ja lasket noppien silmäluvut yhteen. 
Jos heität nopista esimerkiksi tulokset 3 ja 5, saat 
yhteistulokseksi 8.

Konkarisäännöt
Osa kirjan kohdista on merkitty tällä merkillä: s. 

Nämä ovat niin sanottuja konkarisääntöjä, jotka 
syventävät pelin perussääntöjä, eivätkä välttämättä 
ole tarpeellisia, jos haluaa pitää pelin säännöt yksin-
kertaisempina. Esimerkiksi, jos suurin osa pelaajista 
on ensikertalaisia tai kovin pieniä, kannattaa harkita 
konkarisääntöjen jättämistä pois ainakin siksi aikaa, 
kunnes peli on käynyt tutummaksi. 

•

•

•
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SISU-VINKKI!

Sisun virkaa voivat myös toi-

mit taa Sisu-pastillit. Niitä voi 

napsia pelin aikana, aina kun 

hahmo menet tää Sisuaan. 

Pelin aloittaminen

Ennen kuin pelaamisen voi aloittaa, kertojan 
kannattaa lukea läpi ainakin Johdanto, Löytöret-
keilijän opas, Kertojan käsikirja sekä Sankarita-
rinoista valmisseikkailu, jos sellaisen on aikeissa 
pelauttaa pelaajille.

Hahmojen luonti
Tarina tarvitsee aina sankarin tai sankareita. Ennen 

seikkailua pitää luoda kullekin pelaajalle oma san-
karihahmo. Ohjeet tähän löydät Löytöretkeilijän 
oppaasta sivulta 28. Pelaajat voivat jatkaa myös 
aiemmin luomallaan sankarilla. On myös mahdol-
lista tehdä useampia sankarihahmoja ja valita millä 
näistä haluaa lähteä löytöretkelle.

Seikkailun valmistelu
Ennen pelaamista kertojan pitää valmistella löy-

töretki, eli seikkailu, jolle pelaajien sankarit lähte-
vät tai tutustua valmisseikkailuihin, jotka löytyvät 
Sankaritarinoista. Ensimmäiseksi seikkailuksi käy 
hyvin kirjassa esitelty Kokkareen konstikas koulu tai 
Kultaisen kutojan temppeli. 

Itse suunniteltujen seikkailujen ei aina tarvitse 
olla viimeistä piirtoa myöten loppuun mietit-
tyjä. Monesti ideoita syntyy pelaamisen aikana 
tai joku saattaa tuoda tarinaan jonkun mielen-
kiintoisen lisän, josta syntyy sen kummemmin 
suunnittelematta jännittävä sivupolku tarinaan. 
 Sankaritarinoita-osassa on ohjeita sekä muuta-
mia ideoita ja apuvälineitä oman seikkailun valmis-
teluun (s. 122).

Hahmolomakkeet, pelimerkit ja muut 
tarvikkeet

Kullakin pelaajalla pitää olla oman sankarinsa 
hahmolomake käsillä niin, että sitä voi tarkastella 
tai tehdä siihen merkintöjä tarvittaessa. 

Pelatessa voidaan käyttää erilaisia pelimerkkejä 
helpottamaan hahmon voimavarojen kirjanpitoa. 
Pelimerkkeinä voidaan käyttää esimerkiksi eri väri-

siä lasihelmiä Sisun ja eteriumin kirjanpitoon. Leik-
kirahaa voi käyttää kultarahojen laskemiseen ja 
pieniä lelufiguureja tai miniatyyrejä sankareiden ja 
erilaisten olentojen esittämiseen pelissä. 

Hahmolomakkeen ja pelimerkkien lisäksi tarvit-
set myös lyijykynän ja pyyhekumin sekä paperia 
karttojen piirtämistä ja merkintöjä varten. Lisäksi 
tarvitaan noppia. Aivan tavallisia kuusitahoisia 
arpakuutioita. Niitä olisi hyvä olla ainakin viisi kap-
paletta per pelaaja, mutta esimerkiksi kymmenellä 
nopalla pärjää jo hienosti. 

Istumapaikat
Pelatessa kannattaa istua siten, että kaikki pysty-

vät puhumaan toisilleen helposti ja näkevät selvästi 
seikkailun kartat, nopanheitot ja muun sellaisen. 
Pelitarvikkeet kannattaa asettaa pöydälle niin, että 
ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Yleensä istu-
taan pöydän ääressä, mutta miksei vaikka lattialla 
piirissä. 

Kertojan kannattaa asettua istumaan siten, 
 etteivät pelaajat näe vahingossa salaisia seikkailu-
suunnitelmia, olentojen tietoja tai karttoja. Niiden 
näkeminen ennen aikojaan, vaikka vain vahingossa, 
pilaisi yllätyksen pelaajilta. 

Istumapaikat kannattaa valita siten, että kenen-
kään ei tarvitse kurotella esimerkiksi heittääkseen 
noppaa tai nähdäkseen seikkailun karttoja. 
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Olet nyt lukenut hieman roolipeleistä ja roolipe-
laamisesta - tai ehkä roolipelit ovat olleet sinulle jo 
entuudestaan tuttuja. Seuraavaksi on luvassa lyhyt 
esimerkki siitä, minkälaista Astraterran roolipelaa-
minen voisi olla. 

Tässä esimerkissä kertoja ja pelaaja ovat päättä-
neet pelata lyhyen johdannon ensimmäiselle var-
sinaiselle löytöretkelle. Pelaajan sankari on solaari 

Kertoja: Seisot muutaman muun uskalikon kanssa odotussalissa ja puristat 
kädessäsi ilmoitusta löytöretkeilijän koulutuksesta. Eikä mistään ihan perus-
koulutuksesta, vaan itse Kunniakonkari Kokkareen pitämästä lähiopetuksesta 
hänen omassa kodissaan! Maltat tuskin odottaa mitä tuleman pitää!

Pelaaja: Ilmoitus? Hmmm… Luen sen vielä kerran läpi.

Kertoja: Aivan. Melkein jo unohdin.

Kertoja Kaivaa esiin paperin ja ojentaa sen Pelaajalle

Kertoja: Silmäilet siis jo ainakin sadannen kerran ilmoituksen läpi.

Kertoja: No niin. Voidaan siis jatkaa. Olet odottanut noin puoli tuntia, kun iso 
ovi huoneen perällä avautuu ja sieltä tallustaa ulos järkälemäinen jääkarhu-
kimera taluttaen nuorta, nilkuttavaa poikaa. Jääkarhukimera on itse Kunnia-
konkari Kokkare. Hänen toinen jalkansa on puujalka ja toista silmää peittää 
musta silmälappu. Ellei tietäisi, että kyseessä on kuuluisa veteraanilöytöret-
keilijä, häntä voisi melkein luulla myrskyrosvoksi.

Pelaaja: Otan askeleen taaksepäin ja varmistan, että pasauttimeni on edel-
leen kotelossa.

Kertoja: “Khrmm... tuota. Kuulehan poju” (Kertoja puhuu matalalla äänellä), 
Kokkare sanoo nilkuttavalle pojalle. ”Minusta tuntuu, että tämä löytöretkeili-
jän homma ei ole sinua varten. Poika nyökkää ja lähtee.

Pelaaja: Yritän nähdä, miten poika on haavoittunut.

ja huimapää nimeltään Troi Valasiipi. Kertoja ja 
pelaaja ovat yhdessä sopineet, että Troi on päät-
tänyt käydä testaamassa taitojaan kulmakunnan 
kuuluisan löytöretkeilijän luona. Kuuluisa kunnia-
konkari Kokkare on jo itse jättänyt seikkailemisen 
ja siirtynyt kouluttamaan löytöretkeilijöiksi halua-
via nuorukaisia omassa mökissään. 

Peli alkaa...

Esimerkki roolipelaamisesta
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Kertoja: Heitä Valppaus-heitto, ja tämän haasteen Vastus on yksi.

Pelaaja: Eli vähennän onnistuneista nopistani Vastuksen verran noppia? Okei. 
Hahmoni valppaus on 3, eli heitän kolmea noppaa. 

Pelaaja heittää kolmea noppaa ja saa tuloksiksi: 3, 4 ja 5. 

Pelaaja: kaksi onnistumista. Kun siitä vähentää Vastuksen, jäljelle jää vielä 
yksi noppa. 

Kertoja: Selvä. Tarkat silmäsi huomaavat pojan housujen lahkeen revenneen 
ja vaatteen riekaleiden välistä pilkottaa punoittava jälki. Ihan kuin siinä olisi 
hampaanjäljet.

Kertoja: ”No niin!”, sanoo Jääkarhu iloisesti. ”Kuka olikaan seuraava?” 

Pelaaja: Nostan käteni varovasti ylös. 
 
Kertoja: Jääkarhu viittoo sinua seuraamaan.

Kertoja jatkaa: Astut hämärään huoneeseen, jonka toisella seinällä on lau-
doista ja romumetallista kasaan kyhätty kaukoportin jäljitelmä. Mitä teet?

Pelaaja: Katson sitä kaukoporttijuttua tarkemmin. 
Kertoja: No, se on sinusta vain jämälaudoista ja romumetallista kyhätty 
 kaukoportin jäljitelmä. Siinä ei tunnu olevan mitään erikoista.

Pelottavatko ötökät? Ovatko retkeilytaitosi tiessään? 
Ei huolta! Sillä...

KUNNIAKONKARI KOKKAREEN 

Tarjoaa perehdytystä löytöretkeilijän perustaitoihin  
huokeaan tutustumishintaan. 

Kouluttajana Eskalonin kuninkaan itsensä tittelöimä tähtiritari ja  
kunniakonkari Hank I. Kokkare

Saatavilla myös Joutomaan barbaarien sekä Myrskyn villiväen tapakoulutusta!  
Nyt löytöretkeilijäkoulun oppilaille erikoishintaan! Tiedustele tarjousta! 

Muista: ”Hyvät tavat pelastavat”, kuten sanontakin kuuluu.

m
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Pelaaja: Selvä. Mitä se jääkarhu hommailee?

Kertoja: Tuijottaessasi porttia hämmästyneenä jääkarhu kiertelee sinua ilmei-
sen tarkkaavaisena ja alkaa tehdä samalla tiukkoja kysymyksiä.

Kertoja (mörisee jääkarhumaisesti): “Harrastatko keilaamista?”

Pelaaja: Ai niinkuin oikeasti?

Kertoja: Jääkarhu haluaa tietää harrastaako sinun sankarisi keilaamista.

Pelaaja: Ai, selvä… Enpä ole harrastanut. .

Kertoja (edelleen jääkarhun roolissa): “Hmmmm… Onko nuo kengät 
vedenpitävät?”
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Pelaaja: “Kyllä kai. En oikein osaa sanoa”

Kertoja: “Jassoo… Entäs tuo pasautin (Jääkarhu osoittaa vyölläsi roikkuvaa 
pasautinta). Osaatko ampua sillä?”

Pelaaja: “Jo vain! Olen aika hyvä pasauttelemaan.”

Kertoja: “Hieno homma...“, jääkarhu sanoo. “Esittelyt lienevät siis paikallaan. 
Olen Kunniakonkari Kokkare, seitsemän suursaaren sankari ja muutenkin aika 
kova heppu… khrmmm… vaikka itse sanonkin”, Kokkare myhäilee.

Huomaat, että Kokkareen vasemman käden kynnet näyttävät olevan metallia 
ja vyöllä roikkuu rennosti upein pasautin mitä olet koskaan nähnyt.

Pelaaja: Tälle kaverille ei vissiin kannata alkaa ryppyilemään.

Kertoja: No ei todellakaan.

Kertoja jatkaa: Sitten Kunniakonkari Kokkare selittää mitä tuleman pitää 
(jälleen möreällä jääkarhun äänellä). “No niin poika. Luvassa on neljä koetta, 
jotka kuvastavat niitä vaaroja ja vaikeuksia mitä löytöretkelijä voi löytöretkil-
lään kohdata. Nämä kokeet ovat lavastettuja, eikä mikään niistä ei ole vaaralli-
nen tai... Khrmmm... ainakaan kovinkaan vaarallinen. Ymmärrätkö?”

Pelaaja: “Kyllä ymmärrän”

Kertoja: “Erinomaista! Typerykset eivät pärjää tutkimusmatkoilla, mutta löy-
töretkeilijän tärkein taito ei liity älynlahjoihin. Nimittäin: on tärkeää osata 
astua kaukoportista näyttävästi. Ei voi koskaan tietää mitkä raunioremuajat 
pitävät majaansa portaalin toisella puolella, joten mitä paremmalta näytät 
siirtyessäsi sinne, sen parempi.”

Kertoja: Kokkare osoittaa huoneen perällä olevaa valekaukoporttia ja sanoo: 
“Kuvittele, että tämä olisi tositilanne. Tarkoitan sitä! Mene kaukoportista, kuin 
tämä olisi viimeinen löytöretkesi. Ole tarkkana. Ja ryhti suorassa!” Tämä on 
Ketteryys- tai Ryhti-heitto. Haluat varmaan käyttää näistä parempaa?

Pelaaja: Tietysti. Ja minulla on Ketteryys 3. Käytän sitä. Tuleeko tähän jotain 
apunoppia?

Kertoja: No, keksitkö jotain josta voisi olla apua?

Pelaaja: No, voisin tehdä vaikka jonkun huiman kierähdyksen sen valekau-
koportin verhojen läpi ja lopettaa kierähdyksen valmiuteen, jossa minulla on 
siivet levitettynä näyttävästi. 

Kertoja: Hah, hah! Minusta ainakin tuo on apunopan arvoinen juttu ja toisen 
apunopan voisit saada Väistöliike-valtistasi. Heitä nopat, jos ei tule muuta 
vielä mieleen.
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Pelaaja lisää kolmeen kykynoppaansa vielä kaksi apunoppaa ja heittää viittä 
noppaa. Tuloksiksi tulee: 1, 2, 3, 3 ja 6. 

Pelaaja: Hö! Vain yksi onnistuminen.

Kertoja: Joo, mutta kuutoset “räjähtää”. Saat heittää yhden nopan lisää. 

Pelaaja heittää uuden nopan ja saa siitä tulokseksi 6. 

Kertoja: Kuutonen! Heitä taas uusi noppa. 

Pelaaja heittää taas uuden nopan ja saa siitä tulokseksi 4. Nyt pöydässä on alku-
peräiset tulokset: 1, 2, 3, 3 ja 6 sekä lisänopista 6 ja 4. Yhteensä kolme onnistu-
nutta noppaa. 

Pelaaja: Oho! Kolme onnistumista. Mikä oli tämän heiton Vastus?

Kertoja: Odotas, Kokkare katsoo esitystäsi päätään kallistellen.

Kertoja heittää Kokkareen valppauden verran noppia Vastukseksi, eli kolmea 
noppaa. Nopista tulee tulokseksi: 4, 4 ja 5. 

Kertoja: Vastaheitosta tuli kolme onnistumista. Eli nyt meni tasan. Kokkare 
ei näytä oikein tyytyväiseltä. Nyt on tiukka tilanne. Se voidaan ratkaista joko 
heittämällä noppaa tai Sisulla ponnistelemalla. Eli käyttämällä pisteen Sisua 
saat yhden automaattisen onnistumisen ja tilanne ratkeaa sinun eduksesi.

Pelaaja: Heitetään noppaa vaan. 

Kertoja ja pelaaja heittävät kumpikin yhtä noppaa. Kertoja heittää tulokseksi 3 ja 
pelaaja 4. 

Pelaaja: Haa! Minä voitin. Troi katselee Kokkaretta ja sanoo vielä loppuasen-
nossaan: “SHAZAM!”

Kertoja: Heh! Lausahduksesi kruunaa suorituksen ja Kokkare näyttää olevan 
mielissään. Vilkaiset ympärillesi ja näyttää siltä, että “siirryit” jonkinlaiseen 
varastohuoneeseen. Siellä on vanhoja huonekaluja, kaikenlaisia laatikoita, 
lumppukasoja ja muuta sellaista. Sitten kuulet kuinka varaston ovi kolahtaa 
kiinni ja, “NIKS!”, lukitaan!

Kertoja: “Testi numero yksi: KIPITTÄJÄ!”, kuuluu Kokkare huutavan oven toi-
selta puolelta. “No niin, sankarikokelas, katsotaan onko noista sinun rimppa-
kintuistasi mihinkään”. Oven takaa kuuluu kimeä pillinvihellys ja jotain puner-
tavaa hyppää esiin nuhjaantuneen sohvan takaa. “Tuo on Kipittäjä ja sinun 
kannattaa juosta sitä karkuun. Sinun pitää etsiä avain oveen huoneen perältä. 
Onnea matkaan”. Hurjistunut kipittäjä pinkaisee sinua kohti täyttä vauhtia 
leuat louskuen. 
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Kipittäjä rr

Pieni eläin
Muuttuneilla mailla jo riesaksi asti levinnyt tuholainen. Tämä punainen kilpi-

konnan ja koppakuoriaisen risteytykseltä näyttävä kuusijalkainen hyönteinen 

näykkii suurilla leuoillaan kaikkea minkä saa juostua kiinni. Kipittäjän kellis-

täminen selälleen rauhoittaa sen. Johtuen varmaan siitä, ettei se pääse enää 

omin voimin pystyyn.

 ӹ Kyvyt: Ketteryys 2, Kätevyys 1, Ryhti 1,  

Vahvuus 1, Valppaus 1, Älykkyys 1

 ӹ Sisu: 2

 ӹ Erikoispiirteet: Kova selkäpanssari (+1N puolustus), Nopeat koivet  

(+1N juoksemiseen ja jahtaamiseen), Irvileuat (+1N kamppailuun)

Pelaaja: No tämäpä kiva yllätys! Näenkö edes sitä avainta missään?

Kertoja: Näet. Avain näyttäisi roikkuvan kattokruunusta. Sinun pitää hypätä siihen 
tai kiivetä jonkun päälle, jotta yletyt siihen. Täällä varastossa on kyllä kaikenlaista 
minkä päälle kiivetä.

Pelaaja: Mitäs jos yritän osua siihen avaimeen pasauttimella?

Kertoja: Hauska idea! Siitä vaan. Pasauttimella ampuminen vaatii Kätevyys-heiton. 
Mutta tämä on toimintakohtaus, heitetään ensin kumpi on nopeampi, sankarisi vai 
kipittäjä. 

Molemmat heittävät yhtä noppaa. Pelaaja heittää 3 ja kertoja 2. 

Pelaaja: Heitin suuremman tuloksen, minäkö aloitan?

Kertoja: Kyllä vain. Heitä Kätevyys-heitto ja lisää yksi apunoppa ammuskeluun 
pasauttimesta sekä toinen ideasta, joka sopii huimapään rooliisi. Avain on tosin pieni, 
joten sen vastus on 2. 

Pelaaja: No, Kätevyys on kaksi, mutta kaksi apunoppaa lisää on kuitenkin jo neljä 
noppaa. Se on jo ihan kohtalainen määrä käsinoppia. 

Pelaaja heittää neljää noppaa ja saa tuloksiksi 1, 2, 4 ja 5. 

Kertoja: Kaksi onnistumista. Se on melkein tähtäimessäsi. Heitetäänkö noppaa tiukan 
tilanteen ratkaisemiseksi?

Pelaaja: Taidan ponnistella sisulla ja käyttää yhden pisteen Sisua. Eikös sillä saanut 
automaattisen onnistumisen? 
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Kertoja: Kyllä, ja se ratkaisee tiukan tilanteen. Vaikka kipittäjä ryntää kohti, hillitset 
hermosi Sisulla ja vedät liipasimesta. Pasauttimen hohtava kuula osuu avaimeen 
ja katkaisee narun, josta se roikkuu. Avain lähtee putoamaan lattialle. Kipittäjän 
vuoro: Samaan aikaan, kun ammuit avainta, kipittäjä juoksee vierellesi ja avaa leu-
kansa. Näyttää siltä, kuin se aikoisi napata sääreesi kiinni, mutta sen aika on seuraa-
valla toimintavuorolla. Sinun vuorosi. 

Pelaaja: Okei. Kipittäjä on siis sellainen kilpikonnan kaltainen? Minkä kokoinen se 
olikaan? 

Kertoja: Jep, muistuttaa hieman kilpikonnaa - ja jotain koppakuoriaista myös. 
Jotain siltä väliltä. Kuitenkin se on sellainen pienen koiran kokoinen.

Pelaaja: Selvä. Mitäs, jos astunkin sen päälle, kun se on siinä vieressä ja ponnistan 
siitä nappaamaan sen avaimen? 

Kertoja: Tuo kuulostaa aika huimapäiseltä! Tuosta tulisi ainakin parkour-valtista 
yksi apunoppa ja siivistä toinen. Mielestäni idea sopii rooliin niin hyvin, että siitä 
tulee vielä kolmas. Ja kyseessä olisi tietysti Ketteryys-heitto. Tuo ei kuulosta liian 
vaikealta, muttei myöskään aivan helpolta, joten Vastus on yksi. 

Pelaaja laskee käsinoppansa. Kolme Ketteryydestä ja kolme apunoppaa. Yhteensä siis 
kuusi noppaa. 

Pelaaja: Otan yhden varman onnistumisen.

Kertoja: OK.

Pelaaja vaihtaa kaksi käsinoppaa yhteen varmaan onnistumiseen ja heittää vielä nel-
jää noppaa. Nopista tulee 2, 3, 3 ja 4. 

Pelaaja: Varman onnistumisen kanssa yhteensä kaksi onnistumista. Onnistuu!

Kertoja: Totisesti! Loikkaat kipittäjän yli ja nappaat avaimen. Kipittäjä jää hölmisty-
neenä pyörimään toiseen päähän huonetta.

Pelaaja: Menen oven luokse ja avaan sen mahdollisimman pian. 

Kertoja: OK. Kipittäjä tulee taas kohti leuat louskuen. Nyt on kiire, eikä kädet saa 
tutista. Heitä Ryhti-heitto niin katsotaan meneekö avain lukkoon ilman sohlaa-
mista. Vastus on nolla. 

Pelaaja heittää kahta noppaa ja saa tuloksiksi 1 ja 5. 

Pelaaja: Onnistuin taas!

Kertoja: Hienoa. Saat oven auki ja oviaukosta paistaa kirkas päivänvalo. 
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Näin huimasti alkoi Troin löytöretkeilijän ura. 
Heräsikö mielenkiintosi sen suhteen, mitä tapahtuu 
seuraavaksi? Tai kävikö mielessäsi miten olisit itse 
tilanteen ratkaissut?

Roolipeleissä tarinat syntyvät pelaamisen myötä. 
Pelaajien valinnat ja heidän sankarihahmojensa toi-
minta luo seikkailuihin erilaisia käänteitä, jännitystä 
ja hauskoja tilanteita. 

Oman sankarisi seikkailut voivat alkaa ihan eri 
tavalla kuin Troin, mutta myös Sinä voit käydä 
kokeilemassa miten sankariltasi sujuu Kunniakon-
kari Kokkareen löytöretkeilijäkoulun  suorittaminen. 

Myöhemmin tämän kirjan osasta Sankaritari-
noita löytyy kaksi pelivalmista seikkailua, joista 
toinen on Kokkareen pikakurssi löytöretkeilijöiksi 
aikoville ja toinen on ensimmäiseksi varsinaiseksi 
löytöretkeksi sopiva seikkailu.

 Mutta ennen kuin pääset itse pelaamaan tarvit-
set oman löytöretkeilevän sankarisi seikkailujen 
päähenkilöksi. Tämän kirjan seuraavasta osasta 
Löytöretkeilijän opas löydät ohjeet oman sanka-
rihahmosi luomiseen ja varustamiseen löytöretkiä 
varten.

Joko aloitetaan?

Pelaaja: Menen ovesta nopeasti ja suljen sen takanani.

Kertoja: Kuulet kuinka otus tömähtää oveen sen toisella puolella. “Ei hullumpaa”, 
toteaa Kunniakonkari Kokkare, joka odottaa sinua pihalla. “Tuo oli vasta lämmitte-
lyä. Aletaanpa sitten tositoimiin”.

Pelaaja: “Mitä? Tuoko vasta lämmittelyä?” 

Kertoja: “Todellakin. Myrskyssä tuollaisia olentoja pitää potkia pois kintuista minkä 
ehtii. Kipittäjä nyt on tuollainen harmiton otus, joka takertui mukaani yhdellä tutki-
musretkellä Muuttuneille maille. Se vasta olikin reissu...”




