
Egenskaper

Kunskap: 4 Rörelse: 4
Upptäcka: 6 Vilja:  4
Liv:  5 
Pengar:  3 mark, 16 öre 

Begåvning

Naturligt omtyckt: De som träffar Marta för 
första gången tror ofta att hon är adlig. Män blir 
lätt förälskade i henne, kvinnor tycker hon verkar 
godhjärtad. Främlingar måste slå ett Vilja-slag 
eller automatiskt bli välvilligt inställda till henne. 
Egenheten varar en kort stund. Efter en längre 
pratstund avtar effekten.

För ett halvår sedan var Marta en sprudlande glad 
ung kvinna, som såg livet framför sig. Hon levde 
med sina föräldrar i en enkel liten lägenhet och 
arbetade som piga åt den fina familjen tvärs över 
gården. Men nu är Martas liv helt förändrat. Den 
rike handelsmannen Torsten Gustavsson hade 
gett Marta jobb som piga. Torstens son Erik, tre 
år äldre än Marta, var lång, vacker och otroligt 
charmerande. Han hade alltid några vackra ord 
över för henne, och var de ensamma hjälpte han 
bära den tunga tvätten. Men det var inte tänkt 
att hon skulle hamna i hans änglasmyxkade säng. 
Han sa att hon var vacker, att hon hade en nobel 
hållning. Och de älskade med varandra. Hon 

smög ut innan gryningen, skakade av rädsla men 
med hjärtat pulserande som en lycklig, fri fågel. 
Nu är han borta, bortrest i Tyskland och Ungern 
på handelsresa. Marta är gravid, ogift och gravid 
– en otänkbar och svår sits.

Hon blev uppsagd igår från sin tjänst också. Inte 
med dåliga vitsord, men familjen behövde en 
springpojk istället. Så var det i alla fall Torstens 
fru Margareta uttryckte det. Vet hon?

Tips för att spela Marta

Marta är sorgsen över sitt öde. Hon har blivit 
mer inåtvänd och har svårt att se det positiva i 
saker. Hon vet att alla snart kommer att se magen 
och hon vet inte vad hon ska göra. Hon blir lätt 
ledsen över små saker och känner sig paralyserad 
av att inte veta vart hon ska ta vägen. Hon låt-
sas vara som vanligt, men sorgen lyser igenom. 
Dessutom är hon ständigt illamående, särskilt på 
morgnarna men vissa dagar sitter det i.

Marta om de andra:

Sofia: Min finaste vän. Jag vill inte, kan inte 
berätta att det är hennes bror som gjort det här 
med mig. Hon vet inte vem pappan är och för 
hennes skull har jag fått Maria att vara tyst.

Mikael: Min bror vill mitt bästa, men jag kan 
se hur han tycker jag är lössläppt. Han föraktar 
mig, även om han försöker dölja det. Förlåt, käre 
bror! Förlåt att jag skämmer ut dig.

Maria: Älskade lillasyster. Du är alltid på min 
sida. För dig kan jag berätta allt. Du kanske inte 
kan hjälpa alla gånger, men du tror alltid på mig. 
Det är du som gör att jag orkar hålla ihop.

Valentin: Valentin har alltid ett leende över och 
kommer ofta med små gåvor han gjort själv eller 
hittat på stan. Han är som en lillebror för mig. 
Det går inte att vara ledsen i närheten av honom. 

Marta, 16 år


