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Testtext

Civilstånd: Sambo
Stjärntecken: Vädur
Favorittennfigurstillverkare: Copplestone
Favoritspel: Abe's Odyssey
Favoritbok: Liftarens Guide till Galaxen
Favoritdjur: Vesslan Illern

Fröken Januari:
Susann Haagensen, 23år
När fröken Januari inte skjuter skurkar så jobbar hon som kallskänka. Bland
intressena finns longboards, heminredning, obskyra tennfigurer och politisk
aktivism. Hon är vegetarian och övertygad nykterist, något som hon delar
med flera gobare. Inför det nya året önskar hon fred på jorden, en vespa
och en större vapensamling.
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Blodsband

Herr December: Calle Sanglert, 32 år
Herr December har precis flyttat från Malmö tillbaka till den ursprungliga
hemstaden Jönköping. Han tycker bäst om klassiska rollspel, men kan även
tänka sig ett och annat brädspel då och då. Hans fritid ägnas för tillfället
mest åt att vara instruktör i en av Jönköpings två aikidoklubbar. ”– Just nu
finns det alldeles för lite tid över för rollspel”, säger herr December, men
lovar Herring Can´s läsare att det snart skall bli ändring på det.

Civilstånd: Sambo
Stjärntecken: Tvilling
Favoritmat: Soba
Favoritspel: Castle Falkenstein
Favoritbok: Valis av P K Dick
Favoritträd: Bok och björk
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i Dawn of War


