Käytä näitä hahmoja, jos ette ole luoneet omianne. Kopioi tiedot ja jaa ne pelaajille.
Conrad B. Piippua polttava, tweedhattuinen, oikukas, salaperäisen rattoisa Conrad B. Et
tiedä kuka olet ja mistä olet kotoisin, mutta tiedät olevasi mestarietsivä. Näet kieroilun ja
mysteerien läpi kuin ne olisivat tuomikoin seittiä, jonka takana siintää lyhdyn valo. Kun muut
epäröivät, sinä ajattelet loogisesti.
Ulkonäkö: Mies nelissäkymmenissä. Musta, taakse kammattu tukka, harmaata ohimoilla. Sherlock Holmes -tyylinen hattu, suuri piippu suupielessä. Pitkä nenä, viekas hymy, älykkäät silmät.
Pelivinkki: Sinä murrat koodeja ja ratkaiset pulmia. Jos ehdotat vastausta tai ratkaisua, on
todennäköistä, että olet oikeassa. Sinulla on aina takataskussa viekas, kuivakka kommentti
(mutta et heitä kommenttejasi niin usein, että se olisi ärsyttävää).
Dramaattiset ominaisuudet: Mestarietsivä
Mari Mari, Mari, Mari. Tyttö, joka ei koskaan käsittänyt, miksi tyttöjen pitää olla niin
tyttömäisiä. Miksi he eivät voisi juosta lujempaa, hypätä korkeammalle, lyödä kovempaa ja
kurkottaa pidemmälle kuin pojat. Mari ei pidättele sanojaan tai peittele tekojaan, jos kokee
olevansa oikeassa. Et kuitenkaan tiedä, kuka olet ja mistä tulet. Sinulla on päälläsi 20-luvun
tyylinen juhlahame, hattu ja turkki.
Pelivinkki: Tasapainottelet naisellisuuden ja miehekkyyden välimaastossa. Jotkut pitävät
sinua aggressiivisena ja röyhkeänä, toiset polvistuvat suloutesi edessä.
Ulkonäkö: Kaunis, pitkät vaaleat hiukset, treenattu keho ja syvänruskeat silmät.
Dramaattiset ominaisuudet: Atleettinen
Tommi Tikkuri Näet ihmisten kauneuden, luonnon, tähdet ja kasvit, kaiken elävän ja
kasvavan ja itse elämänkin sykkivänä, kihisevänä ihmeenä, kuin galaksin sisimpänä (vaikka et oikein muista, mikä galaksi on) ja olet tästä kaikesta ikionnellinen. Tommi Tikkuri on
todellinen runoilija ja haaveilija. Hän on myös bi-seksuaali. Et kuitenkaan tiedä, kuka olet ja
mistä tulet.
Pelivinkki: Haaveilija, unelmoija, filosofi, tunteikas, lausut runoja.
Dramaattiset ominaisuudet: Kuudes aisti. Ajoittain Tommi saa outoja tuntemuksia ja oivalluksia. Pelinjohtajana voit tehostaa näitä antamalla hänelle vinkkejä, kuten ”huomaako Tommi jotain omituista tämän ja tämän suhteen?” tai ”mitä Tommi tuntee tässä tilanteessa”.
Kätyri Roni Näytät sankarilta, leukasi on kulmikas ja siinä on maskuliininen vako. Kun
riisut upean hattusi, paljastuu, että hiuksesi ovat vaaleat, tuuheat ja vesikampauksella. Elegantin villakangastakin alla sinulla on v-kaula-aukkoinen villapaita ja sen alla muotojasi nuoleva paita. Se paljastaa kauniisti vahvan rintakehäsi, loitontajat, koukistajat ja ojentajalihakset. Khakihoususi ovat jaloista tiukat ja käytät pitkiä, upeita ratsastussaappaita. Yrität elää
ulkonäkösi mukaisesti puhumalla kovaa, karkeasti ja suoraan ja tuot esiin maskuliinisuuttasi
parhaasi mukaan.
Ainoa ongelma on, että olet luonnostasi säikky ja pelkurimainen. Todellisuudessa haluaisit vain piiloutua ison ja kovemman veljesi, isäsi, tai itse asiassa vaikka äitisi taakse. Mutta
kukaan heistä ei ole täällä. Etkä oikeastaan edes tiedä, kuka olet ja mistä tulet. Syvällä sisimmässäsi se pelottaa sinua. Todella.
Ulkonäkö: Katso edellä.
Pelivinkki: Katso edellä.
Dramaattiset ominaisuudet: Erittäin raukkamainen. Erittäin vahva.
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