Ulf ser sig som familjens beskyddare. Han vill
få tag i ett riktigt vapen så han kan försvara sig.
Förut drömde Ulf om att bli soldat och delta i
fälttåg nere på kontinenten. Han bär på en ilska
mot rövarna som tog ifrån honom både hans far
och hans drömmar.

Ulf, 17 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

3
Rörelse:
4
Vilja:		
5
7 örtugar

7
4

Begåvning
Raseri: När någon av Ulfs vänner blir hotade
eller sårade i strid, måste Ulf klara av ett slag mot
Vilja, för att inte omedelbart gå till attack mot
källan till hotet. Denna attack får inte avbrytas förrän antingen Ulf eller hotet har åsamkats
skada. Under striden får Ulf slå två tärningar mot
Rörelse för strid och välja den som visar bäst.
Ulf är vuxen. Han är en lång och smal yngling
med mörkt hår som växer vilt och stora bruna
ögon. Han har knappt någon skäggväxt och ögonen flackar än åt det ena, än åt det andra hållet.
Ulf är ständigt småirriterad, och har lätt att bli
arg på sina familjemedlemmar. Men egentligen
är han mest arg på sig själv. Skuldkänslorna ger
Ulf mardrömmar på nätterna. Det är bara den
unga systern Siv som kan få honom att mjukna.
Skulle han träffa på rövarna vill han egentligen
hämnas på egen hand.

Tips för att spela Ulf
Ulf är lättirriterad och har lätt för att bli arg.
Han mår inte bra och har inte bearbetat att hans
pappa dött. Han skäms efter att han fått utbrott
mot sina vänner och sin familj, och ber då om
förlåtelse. Han är beskyddande mot de yngre och
mår väldigt bra när någon tar sig tid att ge honom uppmärksamhet och uppskattning eftersom
han känner sig pressad in i sin roll.
Ulf om de andra
Johan: Min kusin är smart, klok och vet nästan
alltid vad man ska göra. Jag skulle egentligen vilja
vara mer som honom.
Sverker: Min lillebror – jag kan bli galen på honom! Han gör en massa farliga saker som gör mig
jätteorolig, och då blir jag arg. Jag vill bara inte
att något ska hända honom.
Järn-Åsa: Min kusin Åsa är stentuff och kanske
den enda som inte blir rädd när jag blir arg. Hon
bara stirrar ner mig så jag känner sig liten.
Siv: Min fina lilla ängel. Hon är så oskyldig och
skulle inte behöva gå igenom allt det här. Hon
är den som alltid får mig på bra humör, oavsett
hur jag mår.
Måns: Vår husvärd, mammas morbror, är en ond
och elak man. Jag tycker inte om honom alls och
har väldigt lätt att bli arg när han är i närheten,
så jag försöker undvika Måns.

