
Egenskaper

Kunskap: 3 Rörelse: 2
Upptäcka: 7 Vilja:  6
Liv:  5 
Pengar:  12 öre 

Begåvning

Fingerfärdig: Staffan har en otrolig känsla för 
allt som är smått. Vare sig det gäller smycken, 
att dölja små föremål i handen, dyrka upp lås 
eller annat som kräver fingerfärdighet så räknas 
Staffans Rörelse som 8 istället för 2.

Staffan har klumpfot och hans liv är svårt. 
Klumpfot är en medfödd missbildning som gör 
att en eller båda fötterna pekar nedåt och inåt. I 
Staffans fall är det den vänstra. Att ha en funk-
tionsvariation i det tidiga Göteborg är opraktiskt 
och svårt, man blir uttittad och ses som min-
dre värd. Staffan är dock alltid på glatt humör. 
Hans föräldrar har hjälpt honom att surra fast 
för stora skodon på den sneda foten. Han  går 
haltande med en krycka. Oftast arbetar han med 
far i butiken.

Det gör inget, tycker Staffan, som är tacksam för 
att sin familj som accepterar honom. De flesta av 
gästerna tycker också om honom – det är svårt 
att låta bli med hans positiva attityd. Han driver 

med sig själv och med allt och alla. Tyvärr har han 
fått stryk mer än en gång – alla uppskattar inte att 
bli skämtade med av någon som har klumpfot. 
Men storasyster Maria står ständigt beredd att 
skydda honom.

Tips för att spela Staffan

Staffan har ett handikapp som inte är lätt att leva 
med. Hans närmsta accepterar honom så han är 
tacksam för det han har. Han älskar sin familj och 
vill inte ha mer av livet. Han skrattar och skojar, 
och har aldrig långt till ett skämt. Han har stor 
självdistans och driver ofta med sig själv vilket 
kan locka många till skratt. ”Passa dig, annars ska 
jag jaga dig gata upp och gata ner! Ja, börja du så 
kommer jag om en vecka” – den sortens mörka 
humor är typisk Staffan. Han har ingen ångest 
eller ingen skam över den han är och han är social 
och trevlig, lättsam och kvicktänkt.

Staffan om de andra

Anna: Min storasyster har inte tid för mig, 
men det är okej. Hon är väldigt smart. Och jag 
har nog sett att hon är lite småkär i Lammert. 
Hoppas hon fattar att han inte är intresserad av 
henne utan bara leker lite med hennes känslor.

Lammert: Han hade kunnat vara en sån bra per-
son, men han gillar inte mig. Men det går bra 
ändå, jag försöker att inte ta honom på allvar. Jag 
är så van vid att folk inte kan hantera min fot.

Gillius: Han är en bra person som jag litar på. 
Han är bra på att hantera sin bror. Jag hoppas att 
Anna ser att han är intresserad av henne.

Maria: Maria tar alltid hand om mig, men jag 
önskar hon inte vore så våldsam. Det kan bara 
sluta illa. Man får försöka se saker positivt.

Johan Landborg: Far har alltid tagit hand om 
mig och det är tack vare honom jag inte ser mig 
själv som en belastning i familjen. Jag förstår att 
det är problematiskt för alla att jag har fel på 
min fot, men far har verkligen alltid bara hittat 
lösningar som fungerar. Jag ser upp till honom så.

Staffan, 14 år


