
Egenskaper

Kunskap: 3 Rörelse: 6
Upptäcka: 5 Vilja:  4
Liv:  5 
Pengar:  22 öre 

Begåvning

Smärttålig: Maria är smärttålig. Om hon får en 
skada som är från trubbigt våld (knytnävar, fall-
skador, påkar eller liknande), kan hon skaka av 
sig den om hon lyckas med ett slag mot Vilja. Då 
stryker du inget liv utan hon fortsätter striden 
som vanligt.

Maria älskar att hugga i och tycker att fysiskt 
arbete är det bästa som finns. Hon är ganska 
irriterad på sin far som börjar tjata på att hon ska 
gifta sig snart, medan storasyster Anna aldrig får 
frågan om hon ska gifta sig. Det är bara för att 
hon hjälper far med affärerna. Maria får istället 
sköta stora delar av hushållet tillsammans med 
mor. Maria har dessutom sin mors stadiga bens-
tomme och är ganska kraftigt byggd. En del av 
flickorna på gatan retade henne ibland, men de 
har slutat sedan Maria slog en av dem över näsan 
så att blodet sprutade. Maria brukar brottas och 
slåss mycket med en del pojkar i hennes egen 
ålder, när de är elaka mot hennes lillebror Staffan, 

som har klumpfot. Hon låter ingen behandla 
honom illa.

Tips för att spela Maria

Maria är så glad över att hon nu slipper de tunga 
hushållssysslorna. Hon är annars en ganska but-
ter person som inte känner sig uppskattad. Men 
nu ser hon sin chans. Hon hoppas kunna göra 
en tjänst åt den vänlige Pieter Staaf och är mer 
än ivrig att hjälpa honom att få tillbaka sin kista. 
Maria är också väldigt okänslig för smärta och 
kan skaka av sig slag som annars skulle golva 
vuxna. Men om Maria blir arg, blir hon rosen-
rasande och kan bli riktigt farlig för sig själv och 
andra. Oftast får hennes storasyster lugna ner 
henne.

Maria om de andra

Anna: Min storasyster är så jobbig att det inte 
finns ord för det. Hon har fått allt. Hon är smart, 
ser jättebra ut, och hon får till och med göra sånt 
som annars bara män får göra för far. Ändå ägnar 
hon massor av tid att klaga på mig och rätta mig 
för allt jag gör fel. Vad är hennes problem?

Lammert: Han är väldigt, väldigt söt. Men han 
har också varit rätt otrevlig mot min lillebror, 
och det accepterar jag inte. Därför har jag väldigt 
blandade känslor inför honom. Jag tror han gillar 
mig lite. Det får mig att rodna ibland.

Gillius: Det här är verkligen en person som kan 
leda andra. Han är smart, ödmjuk och har re-
spekt för andra. Jag uppskattar honom verkligen.

Staffan: Min finaste lillebror, som kämpar så hårt 
för att inte bli behandlad annorlunda. Jag skyd-
dar honom mot allt och alla. Bråkar folk så får 
de en skalle i näsroten eller en knytnäve. Ingen 
ska sätta sig på min lillebror. Han är så duktig!

Johan Landborg: Pappa ser mig inte alls. Jag 
känner mig verkligen osynlig. Visst, vi är många 
barn, men både Staffan och Anna får mer upp-
märksamhet och beröm. Varför är inte jag viktig?

Maria, 15 år


