
Tento jednoduchý dotazník slouží ke snadnému definování charakteru vaší postavy. 

Jeho cílem je učinit hru zábavnějším, nikoliv být slohovým cvičením nebo testem inteli-

gence. Vězte, že první odpověď, která vás napadne je obvykle ta správná, nedělejte si to 

tedy zbytečně složité. Možnost vaše rozhodnutí v budoucnu přehodnotit je vždycky. 

 
např.: Frodo Pytlík: Statečně nést prsten až na konec jeho cesty a zničit jej… 

 
např.: Nejdřív střílet a až pak se ptát. 

 Pýcha 
 Lakomství 
 Závist 

 Hněv 
 Smilstvo 
 Obžerství 

 Lenost 
Zatrhněte jen jeden! 

 
např.: Zavraždila svého přítele z dětství. 

 
např.: Kadeř vlasů její oblíbené kurtizány. 
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