
Szereplő jellemzése

Név és jelentése:
Becenév, jelentése, oka:
Születési dátum vagy életkor, mennyinek néz ki:

Fizikai megjelenés
Magasság:
Testsúly:
Test felépítése:
Arc formája:
Haj színe, típusa:
Szem színe, típusa, szemüveg, kontaktlencse:
Orr:
Száj:
Fül:
Megkülönböztető jegyek:
Egészséges? Ha nem, miért nem?
Bőr árnyalata, típusa:
Mozgás (hogyan jár, fut, ül stb.):
Hang tónusa, mélysége, akcentus:

Amit szeret vagy nem szeret
Szín, amit szeret:
Szín, amit nem szeret:
Zene, amit szeret:
Zene, amit nem szeret:
Étel:
Irodalom:
Kifejezés:
Töltelékszó:
Utazás:
Merész ebben (egyedül is?):
Óvatos ebben (egyedül is?):

Szokások
Dohányzik? Mit, mikor, mennyit?
Iszik? Mit, mikor, mennyit?
Hobbi:
Hogyan töltene egy esős napot?

Háttér
Szülőváros:



Gyermekkor:
Első emlék:
Legfontosabb gyerekkori élmény, ami még mindig hatással van rá, és miért:
Képzettség, iskolák:
Vallás:
Pénzügyi helyzet:

Család
Anya, a kapcsolat vele:
Apa, a kapcsolat vele:
Testvérek, a kapcsolat velük:
Más családtagok, a kapcsolat velük:
Meghatározó családi események:

Hozzáállás, viselkedés
Ambíciók:
Előítéletek:
Mitől fél a legjobban, miért?
Mi a legrosszabb, ami történhet vele?
A legkönnyedebb, amikor:
Zavarban van, amikor:
Szomorú, amikor:
Elsőbbséget élveznek:
Filozófia:
Morális elvek:
Humorérzék:
Múltbeli dolgok, amiket szégyell:
Mi lenne az egyetlen kívánsága, ha lehetne?

Személyiség
Erősségek:
Gyengeségek:
Gyenge pillanat - ez nyilvánvaló mások előtt – hogyan rejti el?
Legsebezhetőbb pont:

Jellemzők
Optimista vagy pesszimista, miért?
Zárkózott vagy nyitott?
Motiváló tényezők:
Adottságok:
Különösen tapasztalt ebben:
Egyáltalán nem tapasztalt ebben:
Mesterkélt?
Furcsaságok:
Leginkább bánja:



Legkevésbé bánja:
Legjobb tulajdonság:
Legrosszabb tulajdonság:
Legsötétebb titka – tudja bárki – elmondja a karakter - hogyan találják ki?

Önismeret
Egy szó, amivel a karakter önmagát jellemezné:
Egy bekezdés, amivel a karakter önmagát jellemezné:
Mit tart a legjobb fizikai jellemzőjének – reális – ha nem, miért?
Mit tart a legrosszabb fizikai jellemzőjének – reális – ha nem, miért?
Mit gondol arról, ahogyan mások megítélik őt?
Melyik az a négy dolog, amin változtatna önmagával kapcsolatban?
Ha az első tényleg megváltozna, valóban boldog lenne? Ha nem, miért nem?

Másokkal való kapcsolat
Elvált, özvegy?
Megcsalt valaha is valakit, aki nagyon fontos volt neki?
Hogyan ítélik meg az idegenek?
Hogyan ítélik meg a barátok?
Hogyan ítéli meg a felesége/férje/szeretője?
Hogyan ítéli meg a hős/hősnő?
Mi az olvasó első benyomása róla? Miért?
Mit szeretnek a családtagok/barátok a legjobban benne?
Mit szeretnek a családtagok/barátok a legkevésbé benne?

Célok
Rövidtávú célok:
Hosszútávú célok:
Hogyan akarja elérni őket?
Hogyan érint ez másokat?

Problémák, krízis
Mit tesz krízishelyzetben?
Hogyan viszonyul a problémákhoz?
Milyen problémákba fut bele általában?
Hogyan reagál új problémákra?
Hogyan viszonyul a változáshoz?

Általános dolgok
Kedvenc ruhája, miért:
Utált ruhája, miért:
Ékszerek, divattárgyak:
Hol lakik?
Hol akar lakni?
Pénzköltési szokások, miért:



Mit csinál túl sokat?
Mit csinál túl keveset?
Legfontosabb tulajdon, miért:
A személy, aki leginkább befolyásolta, miért?
A legfontosabb személy az életében, mielőtt a történet elkezdődik, miért?
Hogyan töltötte a hetét mielőtt a történet elkezdődik?
Játszik hangszeren?
Titokban imádott személy:


