Sverker, 14 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

Tips för att spela Sverker
Gör det som faller dig in. Om någon säger åt dig
att inte göra något – då måste du nästan göra
det bara därför att. Du vågar klättra överallt, tar
dig fram på hustak, gömmer dig i gränder och
har inga gränser alls. Lev här och nu, det är det
enda du vet. Du tänker inte på allt som varit, det
går inte. Man måste vara här och nu. Du är inte
heller särskilt dömande mot andra, inte heller
mot dig själv. Måste man stjäla en bit mat för att
man är hungrig ... ja, då måste man.

Sverker om de andra
Ulf: Min storebror skyddar mig om nåt går fel.
Han blir ofta arg på mig. Det är inte meningen,
Rörelse:		 7 men jag kan inte låta bli att reta honom ibland.
Men han borde inte bli så arg.
Vilja:		
4

2
5
5
1 öre (stulet av Måns), 4 örtugar

Begåvning
Klättrare: Sverker kan klättra uppför väggar där
nästan ingen annan ens skulle finna grepp för
fingrarna. Vid alla tärningsslag som gäller klättra,
får Sverker slå två tärningar och välja den bästa.
Sverker älskar att klättra, smyga och gömma
sig på roliga ställen. Han ser hela livet som ett
äventyr och har inte tagit sin fars död så hårt
som de andra barnen. Han försöker se här och
nu men vill gärna bli omtyckt av de andra. Han
kan försöka göra modiga saker – ibland farliga
saker – bara för att få beröm.
Han brukar ofta få med sig Siv på bus och de
två upptäcker gärna hur det är att klättra på tak,
smyga på folk och upptäcka världen. Sverker är
mörkhårig och kortväxt. Han är också väldigt
spensligt byggd så hans huvud ser nästan lite stort
ut på hans taniga hals. Han blir lätt otålig om
han inte får något att göra. Då pillar han med
något eller skruvar oroligt på sig.

Johan: Jag gör som han vill bara för att han är så
bra på att hålla folk lugna och är den smartaste
jag vet. Men han är så fruktansvärt ordentlig och
tråkig i allt.
Järn-Åsa: Okej, jag är lite rädd för henne. Lika
mycket som jag hittar på bus mot Ulf och Johan,
lika lite gör jag det med Åsa. När hon blir arg och
spänner ögonen i mig – då blir jag liten.
Siv: Min kusin. Hon är rolig att få med på busigheter, men bara snälla saker. Jag tycker jättemycket om min kusin och stjäl ibland små presenter till henne. Men det vet ingen om.
Måns: Morbror Måns är hemsk. Han skriker
och är otrevlig mot mamma. Efter det stal jag
ett öre för att hämnas. Han skulle döda mig om
han fick veta det.

