Tips för att spela Mikael
Mikael är väldigt lojal mot sin familj, samtidigt som
han skäms oerhört för det som hänt med Marta. Att
få barn utanför äktenskapet är pinsamt och drar skuld
över hela familjen. Han vet inte vad han ska ta sig
till och pendlar mellan att försvara henne mot de
som kan tänkas se snett på henne – och själv vara
arg och vilja kasta ut henne ur familjen. Han vill
bara problemet ska försvinna, på vilket sätt som helst
som inte innebär att familjens namn dras i smutsen.
Då kommer han aldrig kunna se folket i Göteborg i
ögonen och kommer aldrig kunna bli nånting i livet.
Han bär på en stor stress och blir lätt aggressiv.

Mikael, 15 år

Mikael om de andra:
Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

3
Rörelse:		
4
Vilja:		
5
9 mark, 8 öre

7
4

Begåvning
Muskulös: Mikael är råstark. När han ska lyfta tunga
saker får han slå två tärningar mot rörelse och välja
den bästa. Han ger ett extra liv i skada vid obeväpnad
strid.
Tvärsöver gården bor den vackra Sofia Gustavsson
och hon är bästa vän med Mikaels storasyster Marta.
Det borde vara perfekt, men det har varit svårt för
Mikael att få Sofia att förstå det. Mikael är som folk
är mest från den enklare borgarklassen. Han jobbar
och sliter, tjänar pengar som bärare och hjälpreda på
byggena. Det är ett hårt jobb, men man tjänar egna
pengar och eftersom han inte lyckats visa talang på
något yrke, kommer Mikael behöva vara grovjobbare
till yrket som vuxen. Men han drömmer ändå om
Sofia, och oroar sig för familjens heder. Han undrar
varför Marta inte vill berätta och det äter honom
inifrån. Han har börjat misstänka att det är Valentin
som gjort henne gravid, att det är därför han alltid
är så vänlig och vill hjälpa henne. Om det är sant
kommer hela familjen dras in i olyckan. Han får inte
låta det ske. Hur kunde Marta göra så mot familjen?!

Marta: Varför, syster? Varför gjorde du såhär mot
mig? Fattar du inte vad du ställer till det för mig?
Sofia: Hon är min drömtjej. Hon är så vacker och
perfekt. Hon kommer från en fin familj och jag vill
imponera på henne. Att hon hänger med min syster
är min stora lycka.
Maria: Många tycker att deras småsyskon är jobbiga,
men Maria är alltid duktig, hjälpsam och snäll. Jag är
hennes beskyddare och tycker jättemycket om henne.
Valentin: Jag vet att Valentins folk inte är populära
– men jag har inget personligt mot honom. Eller jag
hade inte det, förrän jag började misstänka att han
är den som gjort min syster gravid. Om det är sant
kommer jag döda honom, det svär jag på.

