Tips för att spela Maria
Maria ser inga hinder, bara möjligheter. Hon är
passionerad till naturen och har starka åsikter.
Men hon går inte över gränsen och blir arg, inte
heller ger hon upp utan har alltid tröstande ord.
Uppmuntra och ge de andra energi genom att
hålla humöret uppe och försöka komma på nya
lösningar på vad Marta ska göra.

Maria, 14 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

4
Rörelse:
5
Vilja:		
5
2 mark, 3 öre

Maria om de andra:
Marta: Käraste syster, vi ska ordna allt. Jag lovar
att jag ska hitta ett sätt för dig ut ur det här.

4
5

Begåvning
Humörhöjare: När andra misströstar eller vill ge
upp, kan Maria genom sitt glada sätt förmå de
andra att kämpa på om hon klarar ett vilja-slag.
Maria är lillasyster i familjen och den sammanhållande kraften. Hon älskar sin syster över allt
annat och är obrottsligt lojal på alla sätt. Hon är
den som lugnar storebror, som tröstar storasyster, och som alltid är beredd att skjuta till energi
och positivitet. Folk brukar beskriva henne som
mitten av stormen, där det är helt stilla. Men hon
är inte tråkig eller på något sätt kylig. Tvärtom
är hon den som gärna fnissar, delar hemlisar och
kommer på galna idéer. Hon ger aldrig upp, och
låter aldrig hemska tankar ta över. Hon kommer
slåss för sin syster hela vägen. Maria vet om att
det är Erik Torstensson som gjort Marta med
barn, men har lovat att inget säga.

Sofia: Hon är snäll och gillar min syster. Och
min syster gillar henne. Men hon måste verkligen
tänka på att ibland blir folk sårade när hon bara
pratar och inte lyssnar.
Mikael: Min storebror är rädd, jag märker det
och jag försöker hålla honom positiv, men han
känns som en tunna krut som kan sprängas när
som helst.
Valentin: Jag gillar honom. Han är alltid så snäll
mot Marta och jag tycker inte man ska döma
personer utifrån var de kommer, utan för hur
de uppför sig mot andra människor.

