Tai beveik zombis, tik suvyniotas į
bintą, todėl daug galingesnis.
Greitis, protas ir jėga –
štai kas man patinka!

MARATAS

JĖGA – 85

Negi neteko matyt, kaip įpykusios
mumijos visus svaido į šonus? Na,
ne gyvai, bet filmuose...

LANKSTUMAS – 30

GREITIS – 50

Brutali jėga vis tiek yra geriau nei
lankstumas. Ką su juo veikt? Juk parkūru
mumijoms užsiimti nereikia.

Turbūt greičiau judėt trukdo bintas.

GEBĖJIMAI – 60
Gali išsikviesti tokių pat bintuotų
numirėlių kariauną ir užvaldyti
pasaulį.

KIETUMAS – 65
Nežinau, kaip kietai atrodysi, bet į bintą suvyniotas žmogus tikrai gąsdins.

IŠVADA

Ar jau pasiruošei nusiaubti visas
rajono vaistines?
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Neįtikėtinas greitis
ir jėga – kiekvieno
sportininko svajonė!
Žmogus, kuris per pilnatį ne savo
noru virsta vilkolakiu.

JĖGA – 100
BRIKAS
Gyvuliška jėga. Tikrąja ta žodžio prasme.

GREITIS – 75
Greičiu tikrai nesiskundžia, ypač jei tenka
bėgti visomis keturiomis.

GEBĖJIMAI – 75

LANKSTUMAS – 55

Vilkolakis vos pasirodžius mėnulio pilnačiai
gali ne tik virsti vienu iš galingiausių
monstrų, bet ir įkąsti, kad virstum vilkolakiu
(žinoma, jei vilkolakis nepasirenka tavęs
pribaigti).

Buvimas vilku turi savų privalumų. Šokių aikštelėj
gal gerai ir nepasirodys, bet priešininkų smūgių
išvengti tikrai gali.

IŠVADA
Kad ir koks galingas ar vikrus tas
priešininkas, nemanau, kad padarysi
įspūdį apsiklijavęs kailiais ir plaukais.
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KIETUMAS – 65
Jei tai Hario Poterio vilkolakiai – super. 35
taškus numuša „Saulėlydis“ ir jų gauruoti
vilkolakiai-pliušiniai meškučiai.

Į aplinką puikiai galintis infiltruotis pabaisa.
Vienintelis dalykas, kuriuo išsiskiria, –
nenumaldomas noras išsiurbti tavo kraują.

JĖGA – 90
Dažniau stengiasi
pasikliauti savo protu, tad
jėga užima tik antrąją vietą.
Tai nereiškia, kad negalėtų
savo priešininko perlaužti
per pusę.

Į aplinką puikiai galintis
infiltruotis pabaisa.
Vienintelis dalykas,
dėl ko išsiskiria, –
nenumaldomas noras
išsiurbti tavo kraują.

GREITIS – 100
Visi žino, kad vampyrai juda neįtikėtinu greičiu.
Turbūt tai greičiausia pabaisa, kokią galima surasti.

KIBERPIRATAS

LANKSTUMAS – 75
Niekada per daug neatkreipiau dėmesio į vampyrų
lankstumą, tačiau net neabejoju, kad kraujo
troškimo vedami galėtų sušokti ir breiką.

GEBĖJIMAI – 40

KIETUMAS – 95
Nesvarbu, kurį filmą pasirinksi (išskyrus
„Saulėlydį“), vampyrai visada bus šalti blogiukai,
kuriems tetrūksta akinių nuo saulės.

Išskirtiniais gebėjimais nepasižymi, išskyrus
tai, kad vampyrų aukos taip pat tampa
vampyrais.

IŠVADA
Greita, gudri ir galinga žudymo mašina, kuri
viską šluoja savo kelyje.
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