att det är hon som måste fatta de svåra besluten
och det är hon som måste få folk att orka fortsätta
när de är hungriga och trötta.
När någon frågar henne vad hon drömmer om
brukar hon säga att ”drömmar är för barn och
dårar, vi andra måste leva i verkligheten.” Hon
vet att världen är farlig och att man själv måste
vara hård för att överleva.

Järn-Åsa, 17 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

2
Rörelse:
4
Vilja:		
5
6 örtugar

5
7

Begåvning
Järnvilja: I stundens hetta kan Åsa stå emot
skador genom att slå ett slag mot Vilja. Lyckas
det håller hon sig samman och fortsätter (striden)
som vanligt. När stundens hetta är över kommer
skadorna över henne med full kraft.
Åsa kallas för Järn-Åsa av alla, för att hon har
en vilja av stål. Då blandar man inte heller ihop
henne med mostern som kallas för ”mor Åsa”.
Järn-Åsa är tvilling med Johan, men väldigt olik
honom. Det är nästan som om de är varandras
motsatser. Hon talar självsäkert och fattar enkelt
beslut om vad som ska göras. Även om hon inte
vet bästa vägen framåt så ger hon aldrig upp och
skräms inte av någonting.
Åsa är oftast den som bestämmer bland barnen
även om hon inte är äldst. Det är helt enkelt naturligt för henne, och hon utstrålar styrka. Sedan
hennes mamma dog har hon hjälpt mor Åsa med
att sköta hushållet och ta hand om alla de andra
barnen. Åsa är egentligen ganska ensam. Hon vet

Tips för att spela Åsa
Du är stark och stolt. Du kan vara bitsk i tonen
och snabb att säga ifrån hårt när något är fel. Inte
ens om vuxna skulle hota eller skada dig skulle
du ge dig. Du viker dig inte för någon, oavsett
rang eller titel. Du imponeras inte av titlar eller
status, bara över den som skyddar den svage och
gör det som är rätt. Du försöker skydda de andra
och ser till att ingen hamnar i trubbel.
Åsa om de andra:
Ulf: Min kusin är trasig. Han är arg på allt och
alla och riskerar att bli dödad i en farlig stad som
den här om han inte håller sig lugn.
Johan: Min tvillingbror förstår mig. Ibland behöver vi inte prata. En blick kan vara nog. Han
är smart men lite för naiv och mjuk ibland.
Sverker: Om Ulf är en olycka på väg att hända
så har Sverker redan hänt. Du vet att han gjort
mycket olämpligt sen ni kom till Nya Lödöse.
Han har ingen respekt för regler, du tycker inte
om honom, men säger inget för det mesta.
Siv: Lillasyster är inte så liten som alla tror, men
visst är hon söt och fin. Hon håller på att bli en
vuxen kvinna och då kommer du behöva skydda
henne ännu mer.
Måns: Han är en obehaglig och hemsk typ som
skulle förråda oss allihop om han fick betalt, och
skulle inte dra sig för att slänga ut oss i kylan om
han blir arg.

