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Ikimuistoiset vastaantulijat -taulukko
Mitä vastaantulijasta jää mieleen? Tämän taulukon avulla pelinjohtaja voi nopeasti määrittää statistille tai vähäiselle sivuhenkilölle jonkun piirteen, jonka avulla tämä eroaa muista. Taulukko on hyvin asenteellinen ja siinä korostuvat ulkonäölliset ja ensivaikutelmalliset seikat.
Satunnainen kulkija…(d400)
1 nieleskelee puhuessaan

28 rummuttelee käsillään

2 kimittää

29 käyttää runsaasti sananlaskuja

3 narskuttaa hampaitaan

30 halveksii vastakkaista sukupuolta

4 kaivelee nenäänsä

31 pukeutuu kokomustaan

5 kaivelee napaansa

32 pukeutuu vanhanaikaisesti

5 kaivelee korviaan

33 pukeutuu tosi oudosti

6 syljeskelee

34 pukeutuu vierasmaalaisittain

7 vaihtelee painoaan jalalta toiselle

35 katsoo pahasti kieroon

8 hikoilee vuolaasti

36 hengitys haisee yrteiltä

9 tulee häiritsevän lähelle

37 hengitys haisee raadolta

10 pitää etäisyyttä

38 tuoksuu hyvältä

11 viheltelee

39 haisee pahalta

12 rallattelee kansansävelmää

40 löyhkää kammottavalta

13 kertoo kernaasti nuoruudestaan

41 ontuu

14 palelee jatkuvasti

42 istuu aina

15 punastuu herkästi

43 ottaa tanssiaskeleita

16 kiroilee jatkuvasti

44 kuljettaa lemmikkieläintä mukanaan

17 puhuu ontuvalla runomitalla

45 raapii haarojaan

18 nieleskelee puhuessaan

46 ilmeilee oudosti

19 pälyilee ympärilleen

47 räpyttelee silmiään

20 nauraa paljon

48 pärskyttelee sylkeä parin metrin päähän

21 kertoo huonoja vitsejä

49 päättää iskeä yhden hahmoista

22 kertoo härskejä vitsejä

50 päättää iskeä yhtä hahmoista

23 kertoo rasistisia vitsejä

51 tahtoo puhua uskonnosta

24 esittelee itseään

52 puhuu paksua murretta

25 eri aaltopituudella

53 yskii sairaalloisesti

26 käyttää runsaasti sivistyssanoja

54 jakaa keskustelukumppaneille pieniä luunpaloja

27 puhuu puoliksi toisella kielellä

55 todella isot korvarenkaat

88 säädyttömästi pukeutunut

56 soittaa tuohitorvea

89 piereskelee

57 mumisee itsekseen

90 röyhtäilee

58 tekee huonoja ostotarjouksia hahmojen
varusteista

91 aivan liikaa hajuvettä

59 myy rivoja kuvia

93 siniset hiukset

60 jakaa lentosuukkoja

94 haluaa mukaan sotaan

61 vetää puukon esiin jos joku tulee liian lähelle

95 haluaa mukaan minne tahansa

62 venyttelee puhuessaan

96 pillahtaa itkuun pienestäkin vastoinkäymisestä

63 naksuttelee rystysiään

97 kosteat silmät

64 änkyttää

98 punoittavat silmät

65 puhuu hitaasti

99 mustaksi hakatut silmät

66 puhuu nopeasti

100 arvaa hahmojen ongelmat ja salaisuudet

67 puheissa ei tunnu olevan järjen häivää

101 nauraa pahaenteisesti ennen puhumista

68 valittelee huonoa terveyttään

102 irvistelee

69 valittelee sukulaisensa huonoa terveyttä

103 viilatut hampaat

70 hurjia heimotatuointeja käsissä

104 yhteen kasvaneet kulmakarvat

71 hurjia heimotatuointeja kasvoissa

105 sormia puuttuu

72 komea arpi

106 yksikätinen

72 korva puuttuu

107 tyrmäävän kaunis

73 nenä puuttuu

108 kullasta tehtyjä hampaita suussa

74 silmä puuttuu

109 albiino

75 hampaita puuttuu

110 iloinen iilimato kurkistaa sieraimesta

76 antaa köyhille maankiertäjille almuja

111 vannoo herkästi

77 käyttää epäilyttäviä lääkkeitä

112 pyytää kyytiä lähimpään kaupunkiin

78 jauhaa jotain mälliä

113 pelkää yön olentoja

79 tarjoaa herran siunausta

114 rakastaa eläimiä

80 kerää varoja hyväntekeväisyyteen

115 inhoaa eläimiä

81 kompuroi jatkuvasti

116 oudot käytöstavat

82 hengenvaarassa jatkuvasti

117 viimeisillään raskaana

83 huokailee

118 polttomerkitty

84 luottaa paikallisiin viranomaisiin

119 levitoi

85 pitkä ja törkyinen parta

120 salamanmuotoinen arpi otsassa

86 pitkät ja törkyiset hiukset

121 sormessa sormus, jossa kimmeltää tähtien
valo

87 pitkä ja törkyinen olemus

92 eriväriset silmät

122 tuijottaa himokkaasti

156 karvaiset kädet

123 jaloissa kilisevät kannukset

157 pitää aina hansikkaita

124 mitali kaulassa

158 ei kenkiä

125 kantaa päivänvarjoa

159 kidutuksen jälkiä vartalossa

126 käärme kaulalla

160 tarjoaa leipää ja soppaa

127 mulkosilmät

161 luulee hahmoa kadonneeksi sukulaisekseen

128 huulihalkio
129 keijukainen istuu hatunlierillä
130 erivärinen raita hiuksissa
131 valtavasti kunniamerkkejä
132 veritahroja vaatteissa
133 veritahroja huulissa
134 kantaa mukanaan suurta munaa
135 haluaa myydä aarnikotkansulkia
136 taluttaa aasia
137 käy tuttavalliseksi
138 piirtelee seiniin ja pöytiin
139 koskettelee ihmisiä
140 halaa tervehtiessään
141 syö makeisia
142 kiljaisee paniikissa ja pahoittelee sitten
väärää hälytystä
143 tuijottelee haaveellisina kaukaisuuteen
144 ei kuuntele ollenkaan
145 heittelee pikkulintuja kivillä
146 kauhean kaksimielinen
147 pitää naamiota
148 pitää tekopartaa
149 soittaa kelloja
150 pyytää lanttia
151 kantaa mukanaan muutamaa kiveä
152 märkivä haava kasvoissa
153 kruunu päässä
154 kuolee hahmojen käsiin
155 kärpäsparven seuraama

162 luulee hahmoa messiaaksi
163 kantaa komeaa miekkaa, joka onkin koriste
164 saviset vaatteet
165 pölyn ja hämähäkinseittien peitossa
166 kantaa kynttilää
167 niiskuttaa nenäänsä
168 viittoo käsillään kuin hullu heinämies
169 syö omenaa
170 soittaa vihlovaäänistä pilliä
171 komeat viikset
172 peilailee itseään
173 ehdottaa uhkapeliä
174 humalassa
175 pukeutuu kalliisti
176 pukeutuu haarniskaan
177 kaksi puremahaavaa kaulassa
178 kukkakimppu kädessä
179 tarjoaa sieniä
180 kehottaa hahmoja tekemään parannuksen
181 yrittää värvätä hahmoja mukaan vallankumoukseen
182 yrittää myydä hahmoille sairaan kanan
183 ei nyt ehdi
184 ennustaa maailmanloppua
185 nukkuu
186 valtikka kädessä
187 housut roikkuvat
188 janoinen

189 kuhmu kasvoissa

223 taskusta pilkistää irtokäsi

190 haisee kalalle

224 yskii limaa

191 karannut vanki

225 yskii verta

192 tosi hämärä ulkonäkö (esim. torahampaat)

226 tiputtaa kukkaronsa eikä huomaa sitä

193 lukee loitsuja

228 kantaa mukanaan outoa maalausta

194 uhatessa muuttuu näkymättömäksi

229 sormiväreillä tuhritut kasvot

195 polttaa jotain törkyä

230 näyttävä nenälävistys

196 ulvahtaa tuskasta mitättömimmästäkin
syystä

231 kaulapanta

197 tervehtii iloisella läimäytyksellä

227 näyttää örkiltä

231 ilman paitaa

198 ei ole kiinnostunut

232 mukana tunnistamattoman elukan kallo
tai talja

199 kaulassa mystinen amuletti

233 ääntelee kuin pieni elukka

200 siristelee silmiään

234 puhuu vieraalla aksentilla

201 kalmankalpea

235 näyttää jonkun hahmon vanhemmalta

202 röyhistelee rintaansa

236 näyttää joltakin hahmoista

203 elää kuin viimeistä päivää

237 sädekehä pään ympärillä

204 ei usko mitään, mitä hahmot selittävät

238 on pelkkä harhakuva

205 mukana pehmoeläin

239 uhmaa kuolemaa

206 kuolaa

240 kertoo hahmoille salaisuuden

207 paljon hilsettä

241 kantaa mukanaan vyötiäistä

208 luita hiuksissa

242 pakenee paikalta heti

209 lehtiä hiuksissa

243 märkivä haava, jossa kärpäsentoukkia

210 tuhkaa hiuksissa

244 kuusi sormea kädessä

211 helmiä hiuksissa

245 teiniviikset

212 linnunpesä hiuksissa

246 näyttävät pulisongit

213 repaleiset vaatteet

247 mumisee mystisiä viestejä

214 nojaa kävelykeppiin

248 palelee

215 kulkee aina hännystelijän seurassa

249 syntymämerkki kasvoissa

216 upottaa "istu ja pala" joka puheenvuoroon

250 tekee salaisia käsimerkkejä

217 räppää

251 näyttävä hattu

218 nuuhkii ilmaa

252 syntiset saappaat

219 pottunenäinen

253 napsuttelee sormiaan

220 hymyilee jatkuvasti

254 hipelöi asettaan

221 sukupuoli jää epäselväksi

255 hiipii varjoisia paikkoja pitkin

222 linnunkakkaa olkapäällä tai hatulla

256 huutaa puhuessaan

290 virvatuli hehkuu kämmenellä

257 valittaa veroista

291 kanniskelee isoa työkalua

258 valittaa työoloista

292 esittelee lihaksiaan

259 valittaa säästä

293 pyörittelee puukkoa kädessään

260 kutsuu hahmot juhliin

294 valmistaa ruumisarkkua

261 vääräsäärinen

295 valepuvussa

262 mahdottoman lihava

296 esittää jotakin

263 mahdottoman laiha

297 taistelee mielensä demoneja vastaan

263 kääpiökasvuinen

298 peittää kasvonsa

264 jättiläinen

299 rukoilee suureen ääneen

265 hattu onkin elossa

300 kertoo vihollisten lähestyvän

266 pyytää hahmoa oppipojakseen

301 kertoo olevansa kadonnut kruununperijä

267 mietiskelee

302 murisee

268 kiljaisee "iä, iä, cthulhu ftagn!"

303 huohottaa

269 uskoo marsujen pahuuteen

304 kauppaa kutistettuja päitä tai muita eksoottisia matkamuistoja

270 yrittää varastaa hahmoilta
271 yrittää ryöstää hahmot
272 yrittää tehdä hyvän vaikutuksen
273 varoittaa hahmoja aiheellisesti
274 ennustaa sään oikein
275 vannoo kostoa Kaapinjounille
276 hoilaa murheellista laulua
277 katsoo pahalla silmällä
278 haluaa esitellä lapsensa
279 haluaa esitellä vanhempansa
280 silmät leimuavat oudosti

305 heiluttaa taikasauvaa
306 suu roikkuu auki
307 heittäytyy hahmojen jalkoihin
308 kertoo tarinan kadonneesta aarteesta
309 lupaa vastaukset mihin tahansa, jos saa
ryypyn
310 potee ankaraa kusihätää eikä voi odottaa
311 oksentaa pian
312 vihaa jotakin hahmoista sen vuoksi, mitä
tämä edustaa

281 koira kulkee vierellä

313 ihannoi jotakin hahmoista sen vuoksi,
mitä tämä edustaa

282 näyttää tontulta

314 raahaa mukanaan massiivista asetta

283 komee nokka

315 pitää puisia häikäisysuojia päässään

284 merirosvolippu huivina

316 yrttipalmikko roikkuu kaulalla

285 puujalka

317 kukkaseppele kutreilla

286 neuloo tai virkkaa

318 muistuttaa elävästi jotain eläintä

287 soittaa rumpua

319 tuntee jonkun hahmoista lapsuudesta

288 hiplaa kaulalta roikkuvaa pyhää symbolia

320 jonkun hahmon vanha vihamies

289 aiheuttaa pelkoa

321 ihossa kasvaa suomuja

322 ei heitä varjoa tai peilikuvaa

367 syö jatkuvasti eväitä

333 näkee aaveen

368 tutkii kaiken tarkasti

334 luulee hahmoa vanhemmakseen

369 täynnä nuoruuden intoa ja hurmaa

335 sulkapäähine

370 pureskelee huultaan

336 larppaa

371 pakkoliikkeitä

337 koiran mieli

372 kyttyräselkäinen

338 sytyttää sen palamaan, vaikka ei pitäisi

373 maalatut huulet

339 twistaa

374 hurjan pitkät kynnet

340 raahaa isoa kirstua

375 heittelee esineitä

341 tekee pullaa

376 kertoo olevansa paikallinen sipulinsyömisen mestari

342 vaatteet nurinperin
343 pyytää hahmoja välittämään viestin
344 kertoo vaikeasta lapsuudestaan
345 silittelee vaatteitaan
346 pyytää hahmoa unohtamaan viimeöisen
347 tivaa hahmon isänmaallisuutta
348 tahtoo esitellä paikallista nähtävyyttä
349 puhuu linnuille
350 nikkaroi
351 puhe naukuvaa
352 vaatii hahmoja liittymään puolueeseen
353 siteeraa kuuluisuuden sanoja
354 piirtää pyhiä symboleita
355 kantaa mukanaan pottaa (täyttä)
356 käyttää hämäriä kielikuvia
357 tarjoaa hämäriä lääkkeitä
358 ihannoi yksinkertaista maalaiselämää
359 pesee jatkuvasti käsiään
360 pukeutuu huippumuodikkaasti
361 kurtistelee otsaansa
362 tarjoaa työpaikkaa
363 potee sydänsurua
364 koikkelehtii
365 lätkii kärpäsiä tai muita syöpäläisiä
366 kieli vahvempi kuin aikeet

377 rikkoo esineen
378 vauva sylissä
379 tutkii jotain mötikkää
380 korvassa joku vihannes
381 polkkatukka
382 käherretyt kiharat
383 takatukka
384 tonsuuri
385 kauhean likaiset kengät
386 imee riepua
387 huivi alaleuan ympärillä
388 kovin karvainen
389 kantaa patjaa
390 krapulassa
391 potee maailmantuskaa
392 vaatteet eivät todellakaan istu
393 paljon pisamia
394 sitonut narun sormeensa
395 pyyheturbaani päässä
396 tahmeat kädet
397 liikkuu aavemaisesti
398 loistaa pimeässä
399 räjähtää kappaleiksi
400 esittää hahmoille runon

