Hanga, 32 éves nő – Zilla
Végzettségére nézve botanikus, jelenleg egy vállalkozásban dolgozik, középvezetői státuszban.
Szingli, a hajóra kolléganőjével jött, téli depresszióját oldani.
Barna hajú, barna szemű, átlagos testalkatú. Munkájából adódóan viszonylag jómódú, csinos,
viszont mint mindenben, viseletében is a praktikusság a mérvadó. Kicsit rendmán.
Határozott, szeret szervezkedni, feladatot adni a körülötte élőknek, ezen tulajdonságait
munkájában jól kamatoztatja, de nem szeret túl nagy feladatokkal birkózni. Kész rendszerekbe
jól beilleszkedik, probléma-felismerő készsége elég fejlett, viszont kitartása kevés.
Szabadidejét kézműves technikák kipróbálásával tölti, ügyes, de nincsenek művész-hajlamai.
A pszichológia érdekli még, amihez az érzéke több mint a tudása.

Hypnothé, az alvás, az álom és az emlékek istennője – Zilla
Aki érintésére elalszik, nem tudhatja álma valós volt-e vagy csak az istennő csalóka játéka.
A pihentető, megnyugtató vagy éppen felzaklató, elbizonytalanító, álmot kapott halandó (vagy
isten) emlékeiből Hypnothé feledtethet, módosíthat egy-egy momentumot, de senki
emlékezetéből nem törölheti pl. teljes múltját.
Ember/istenszerető, gondjaikat megértő, figyelmes, de nem bizalmaskodó.
Alaptermészeténél fogva megfontolt, nem kapkod el semmit, néha kissé talán túl lassú is.
Középkorú istennő, már amennyire ezt az isteneknél meg lehet állapítani.
Szeret játszani, tréfát űzni, konspirálni, de csak lelkiismerete szűk határain belül.
A gátlástalanságot mélyen megveti, a harcot, erőszakot messzemenőkig elutasítja.

Harry Lester 23 éves – Trilox
Műegyetemre jár. Építész lesz, ha lediplomázik, de nem kapkodja el a dolgot. A hajóútra a szülei
fizették be, jutalmul a sikeres vizsgákért (micsoda elanyagiasodott világ :DDD). Nem akart
menni, mert nem érdekli az utazás. Végül azért döntött mégis az indulás mellett, mert
reménykedett, hogy csinos lányok is lesznek. Angolul és németül beszél.
180 cm magas, világosbarna hajú, világos bőrű, vékony srác. A szeme szürke. Elég zárkózott
figura, kommunikációs problémái vannak, főleg a lányokkal. Az első és egyetlen barátnőjével
pár hónapja szakított. Az iskolában tehetségesnek mondják, de mivel nem ad bele mindent a
munkájába nem ér el annyit, mint amennyit elérhetne és ezt a tanárok is rendre az orra alá
dörgölik. Titokban szereti a verseket és a szépirodalmat, de főleg a szürrealizmus vonzza.
Az anyja meghalt. Az apja az új feleségével él, és annak 13 éves fiával. Harry az egyetem
elkezdése óta önálló. A számláit a szülei fizetik, azt viszont nem kérdezik meg tőle, hogy az
egyéb dolgokra honnan szerzi be a pénzt. Nem is köti az orrukra.

Barbara Butchter 48 éves – Trilox
Igazgatónő egy árvaházban. Fő fegyvere a verbális agresszió. Meggyőződése, hogy mindenkinél
jobban tudja, hogy mi a helyes és a jó. Előszeretettel használ idegen szavakat, ezenkívül latin
közhely idézetekkel szorítja sarokba beszélgetőpartnereit.
Magas, testes nő. Nem igazán vonzó jelenség. Vörösre festett rövid haját dauerrel bodoríttatja.
Szeme kék, szemöldöke sűrűnövésű.
Egy évvel a fia születése után elvált a férjétől, akit a válás után nem engedett többet a gyerek

közelébe. Valamennyi fájdalmát és gyűlöletét az exférjével szemben a fián vezeti le. A nála
fiatalabb férfiakhoz vonzódik, mert abban bízik, hogy őket kézben tudja tartani és nem éri újabb
csalódás. Látszólag nincs sebezhető pontja. A valóságban sem. Egy érzelmi betonsiló.

Noira, olyan 35-40-nek látszik – Trilox
Magas, karcsú. Barna egyenes szálú haját laza kontyba csavarva hordja. Bár szépnek
teremtődött, de nem foglalkozik ezzel. Nem igyekszik kihasználni ennek előnyeit. A testi bajok
gyógyítása a tudománya. Mivel “végtelen” élete során már rengeteg szörnyűséget látott kissé
cinikussá lett, de akik ezt jól viselik, és nem menekülnek azonnal el, azok erős, megbízható és
megértő barátra lelhetnek benne. Legyenek akár istenek, akár emberek. A test gyógyítása a
tudománya de az örökéletű lelket fontosabbnak tartja. Szeret minden élőt, de semelyiket sem
részesíti előnyben a többiekkel szemben. Az embereket sem. Saját gyereke nincs, mint ahogy
párja sincs az istenek között. (Akihez szoros barátság fűzné, az az isten lenne, aki a halál ura. De
csak akkor, ha igazságos és bölcs, nem pedig gyilkos, bosszúálló. Akivel biztosan nincs
barátságban az a Héra típusú mindent felölelő anya, aki féltékenyen uralkodik birodalma felett)

Szamanta, 16 éves kislány – Lamierda, NJK
16 éves, de már igazi nőnek érzi magát. Szülei elkényeztették, ezért elég akaratos, és nagyhangú.
Vele nem barátkozhat akárki, nagyok az elvárásai. Egy távoli rokonhoz utazik nyárra, mert unja
a családi nyaralásokat (amelyek mellesleg a legmenőbb helyeken vannak).
Vagy egy bátyja, aki elég elnyomott, a család kedvence, Szamanta miatt. Eredetileg ő jött volna
a hajóútra, de mikor a kishúg meghallotta, rögtön kitúrta őt.
Szamanta közepes testalkatú, barna hajú, barna szemű lány, semmi különleges nincs benne.
Jól rajzol, de ettől el is van szállva. Szülei jóvoltából tanult zongorázni, hegedűlni és fuvolázni,
de türelmetlenségéből kifolyólag egyiket se folytatta 2 évnél tovább.
Olvasni nem nagyon szokott, csak a legújabb leányregényeket, amelyek Amerikában divatosak.
Imádja a romantikus vígjátékokat, és állítása szerint a horrorokat is, amiket mellesleg behunyt
szemmel szokott végignézni. Nincs hozzászokva ahhoz, hogy valamit ne kapjon meg, és nem is
számít rá, hogy vele esetleg megtörténhet ilyesmi.
Bernardo – Lamierda, NJK
Magas, szép férfi, napbarnított bőre, göndör fekete haja, és igéző zöld szeme van. A nők
megőrülnek érte, ám ő inkább a saját neméhez vonzódik.
Sokat foglalkozik külsejével, sosem szakad el kagylóhéjakkal díszített kézitükrétől, amelyet egy
régi szeretőjétől kapott, aki mellesleg összetörte a szívét, azóta nem próbál újabb kapcsolatot
kezdeményezni.
Az istenek őt szerelmi tanácsok kikérése végett keresik fel, mert mindig tudja mi egy jó
kapcsolat titka, és biztosan nem okoz neki gondot egy szerelmi főzet elkészítése sem. Napjait
nagyrészt a tengerparton tölti, hogy együtt fürdőzzön a delfinekkel, vagy hogy bronzbarna bőrét
simogassák a napsugarak. Van, hogy előveszi kis hárfaszerű hangszerét, és szerelmes
történetekről dalol.
Ő a férfi szépség istene, és imádja a szépet a világban. Igazi barátai nincsenek az istenek között,
de igyekszik a kellemes külsejűek társaságát keresni.
Módosítások közkívánatra:

Egy narcisztikus, egoista barom. A hiúsága a gyenge pontja. Bár heteroszexuális de ritkán kap
olyan mértékű csodálatot, ami lehetővé tenné számára a párkapcsolat építését, ezért gondolják
sokan (tévesen) homoszexuálisnak. Göndör fekete haj, zöld szem, barna bőr. Inkább krétai mint
latin style.

Gvarek a hajóács, 50 év körüli – Syrius, NJK
180 cm magas kidolgozott izomzattal rendelkező 50 év körüli napbarnított bőrű férfi. Egész
életét a tengereken töltötte, és ez meg is látszik a mozgásán. A hajófedélzetén biztosan mozog,
azonban a szárazföldön mulatságosan mutat az imbolygó járásával. A tengerészélet minden
fortélyát kitanulta már. A hajón magabiztos és mindig a feladatára koncentrál, nagy bátorságról
tesz tanúságot a viharok idején, néha már esztelennek is tűnik. A szárazföldön azonban másról
híres. Nagy rumfogyasztó és szoknyapecér hírében áll. Nem veti meg a léha szórakozási
formákat. A társai szerint remek anekdotákat tud mondani, aminek a főszereplője mindig saját
maga, és a végén mindig jót lehet derülni rajta.
Tyrell a skizofrén isten – Syrius, NJK
160 cm magas vékony kis ember, bronzszínű bőrrel, lenszőke hajjal, acélszürke szemmel mindig
borostásan. Betegsége (a skizofrénia) egyben isteni jellemvonása is. Két személyiséggel
rendelkezik. Az első: mindent mindenkinél jobban tud, mindig a társalgás középpontjában akar
lenni. A konfliktusokat azonban szóval és nem tettekkel akarja megoldani. Ebben az állapotában
a tudósok és a szónokok istene. A második: Agresszív pattogó kis mitugrász. Nagy a szája és
még tettekkel is bizonyítja az igazát. nincs nagy testi ereje, ezért ezeket a helyzeteket rendszerint
sérülésekkel telve ússza meg. Ebben az állapotában az esztelen őrjöngők patrónusa.

Ian Edwards, 28 éves – Nosferatue
A megfáradt, 28 éves morfiumfüggő patológus. A hajóútra azért jött, hogy kipihenje magát, hogy
végre eltűnjenek szörnyű látomásai, melynek következtében sem az életét nem tudja normálisan
élni, sem a munkáját nem tudja már elvégezni. 178 cm magas, normál testalkatú, sápadt bőrű,
már őszülő, sötétbarna, rövid hajú férfi. Arcát régimódi bajusz és szakáll díszíti (kb. Petőfi
Sándor style :) ). Annyi halál látványa után az elmúlás már nem nagyon tudja meghatni, de az
életet sem veszi túl komolyan. Látomásaitól minden áron meg akar szabadulni, még az
öngyilkosság gondolata is felmerült benne. A könnyű nőket szereti, kapcsolatot képtelen lenne
kiépíteni. Szakmájában kiváló patológus, de úgy látszik, a munkája kezdi felemészteni, na és
persze a morfium is rátesz minderre egy lapáttal.

Xehulan – Nosferatue
A befolyásolás, meggyőzés, intrika istene. Ritkán mutatkozik még az istenek között is. Akaratát,
hírnökével, a gyönyörűséges Zeissel tudatja, mind az istenekkel, mind a halandókkal egyaránt.
Megjelenése tiszteletparancsoló és nemes. Arcát fényes, pusztán isteni energiából létrehozott
álarc takarja, amelynek stilizált emberi arc formája van. Mozdulatai kecsesek, testalkata vékony.
175 cm magas, bonyolult szövésű öltözetekben mutatkozik, bőrét teljes egészében elfedi.

Elvonultan él, imád bogarat ültetni mindenki fülébe, saját akarata szerint befolyásolni az
eseményeket.

Kevin Marsh, 32 éves – Géza
Egy megkeseredett katona. Műszakisként és felderítőként dolgozott, míg egy balul sikerült akció
során egy akna szét nem szaggatta a szakaszát. Őt magát, akkori főnöke mentette meg úgy, hogy
saját testével fedezte. Miután már nem csengett a füle és főnöke agyvelőjének darabkáit is
eltávolította arcáról - vette észre, hogy csapata a szokásosnál szétszórtabban fekszik körülötte...
Fél évig kezelték mindenféle picológusok, de nem segített. Rászokott a drogra, piált, leszerelték,
családja elhagyta. Ez két éve volt. Azóta leszokott, tiszta lett, bár erős dohányos maradt.
Biztonsági őrként tevékenykedik itt-ott, ahol éppen szükséges.
Erre a hajóútra azért érkezett, hogy meglátogassa édesapját ...-en, akit saját kezelése óta nem
látott.
Szűk szavú, néha mogorva ember, de igyekszik udvarias lenni. Tiszteli az életet, és nagyon nem
szereti a "rossz" embereket. 180cm magas, 90 kg, fekete tüsi haj és farmerszerkó...
Crucian, az illúziók és a tréfa istene – Géza
Nem tudni, hogy néz ki... Mindig olyannak mutatja magát, amilyen a kedve. Bevett szokása - ha
unatkozik -, hogy más istenek, emberek képét ölti magára, és jól összekeveri a dolgokat. Sokszor
unatkozik...
Tyrellt legutóbb azzal ugratta, hogy a másik énjeként mutatkozott be neki, mint Tyrell... :-), de
Xehulan intrikáit kissé erősnek tartja.
Crucian sértődékeny. Az ő poénjait mindenkinek el kell ismerni, de ha vele babrálnak ki, akkor
duzzogva "kaktusszá válik"..., de tényleg...

James Potter, 20 éves “kallódó értelmiségi” – Werewolf, NJK
175 cm körüli nem nagydarab, de nem is vékony felépítésű. Ez a testalkat nagyon jól jön
kedvenc hobbijában, a lovaglásban. Barna szemű és hajú. Szereti még az autókat, nagyobb
motorokat, de ezekhez nem ért annyira, mint a lovakhoz.
A kaland, és bizonyítási vágya késztette arra, hogy otthagyja szülővárosát. Szeretne valami
komolyat kezdeni az életével. Barátai lehetnének százával, ha akarná, de ő igazából még senkit
nem talált érdemesnek arra, hogy közel engedje magához.
Ellenségei is akadnak, mert az igazságtalanságot csípőből utálja, és szóvá is teszi, ha valami nem
tetszik neki.

Martin Dalos – Marco
Bessie Parker (Baby), 25 éves, de 5-öt letagad – Zilla & Trilox
Átlagos testmagasságú, plasztikailag karcsúsított, szilikonnal mellesített. Mézszőke haja
hidrogénnel világosítva, dauerral bodorítva. Vegetáriánus. Végzettségére nézve: ált. isk. 8 oszt.,
+ kozmetikus-képz + műkörmös-gyorstalpaló. Egy fodrászatban dolgozik jelenleg, 4 órában,

alkalmazotti státuszban. A hajóra aktuális barátja hívta meg, nem önzetlen célból Szabadidejét
fittness- és wellness-termekben tölti, vagy a plázában, kedvenc helye a shushi-bár, nagyon szeret
karaokizni és táncolni. Imádja Alan Rickman-t és Keanu Reevse-t. Alapjában véve jóindulatú de
az értékrendje megakadt a "nekem híres vagy gazdag férjem lesz" szinten. A stílusa
hátborzongatóan közönséges de elnézik neki, mert többnyire még a butasága is szórakoztató. A
férfiakból a „vagy megfojtom vagy megb...“ hatást váltja ki, végül inkább ez utóbbi mellett
döntenek.

