egna händer om det inte var för att försvara sig.
Johan har väldigt lätt för att få vuxna att lyssna.
Kanske är det den lugna rösten eller att han gör
små pauser innan han ska säga något viktigt. Johan är tvillingbror med Järn-Åsa. Johan är av
medellängd, har rödlätt hår och ett ansikte fyllt
av fräknar, men saknar skäggväxt. Han har pigga
blå ögon och en mjuk och melodisk röst.

Johan, 15 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

7
Rörelse:
3
Vilja:		
5
5 örtugar

2
6

Begåvning
Övertala: När Johan försöker övertala en spelledarfigur att göra något (som inte innebär att
personen utsätts direkt för skada) måste spelledarpersonen slå två tärningar mot Vilja och
välja den sämsta. Misslyckas slaget blir personen
övertalad av Johan.
Johans far Eskil dog när rövarna anföll, men Johan har ändå hanterat det väl. Kanske är det för
att han redan har förlorat sin mor, redan gått
igenom sorgen en gång. Eller kanske är det Johans starka tro på Gud som hjälpt honom. För
Johan är döden inget konstigt, utan något man
måste vänja sig vid i livet. Johan tänker mycket,
och låter andra ta plats.
Johans far brukade säga att han skulle gå långt
i livet, och inte bara bli en bonde. Han kan till
och med läsa några få ord och skriva sitt eget
namn, tack vare en präst som ibland kom förbi
och övernattade på gården. Rättvisa är viktigt
och han skulle aldrig vilja att man tog lagen i

Tips för att spela Johan
Var lugn och saklig. Resonera och prata igenom
olika lösningar. Försök lugna ner de som blir
arga, och få folk att fundera en stund. Johan är
ganska klok och vill inte springa iväg och försöka
lösa allt på egen hand utan tar i så fall hjälp av
vuxna om det börjar bli farligt. Johan är väldigt
religiös och pratar ofta om Gud och Guds vilja.
Johan om de andra
Ulf: Min kusin litar på mig, och jag vet att all
ilska han bär på bara är tecken på att han är
ledsen och stressad.
Järn-Åsa: Min fina syster. Hon är också bra på att
övertala folk även om hon använder sin stenhårda
vilja. Hon är inte rädd för någonting men jag
är lite orolig att hon ska glömma bort sig själv
eftersom hon ofta är extramamma åt alla.
Sverker: Vår lilla kusin, som bara är något år
yngre. Han är vild och har inte styr på sig själv.
Siv: Min fina lillasyster. Det går inte att inte tycka
om Siv. Hon är så oskyldig och snäll mot allt och
alla. Hon kan göra vem som helst på bra humör.
Mor Åsa: Moster Åsa är en fin och klok kvinna.
Men jag saknar min egen mamma ibland. Och
pappa. Mest på kvällen, när jag ska sova. Då ber
jag till Gud.

