Tips för att spela Sofia
Sofia tänker inte på hur lätt hon har det och
förstår inte alltid att hennes förslag på lösningar
inte är lika enkla för fattigare familjer. Hon har
också många fördomar mot Valentin och hans
familj. Hon pratar mer än hon lyssnar och ibland
är det som om andra är luft. Men hon är inte
ond, hon tänker bara inte på att hon är så pass
priviligierad som hon är. Hon är van att stå i
centrum.

Sofia, 16 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

5
Rörelse:
3
Vilja:		
5
8 mark, 4 öre

5
5

Begåvning
Envis: Sofia får slå två tärningar och välja den
bästa när hon slår för Vilja.
Sofia har varit Martas bästa vän i många år. De
två har delat tårar och sorg, glädje och skratt tillsammans. När hon fick veta att Marta var gravid,
ville hon stötta sin vän. Sofia kommer från en
borgarfamilj, tvärs över gården från Marta och
hennes syskon. Det var Sofia som övertalade sin
far Torsten att ge Marta jobb som piga när den
gamla slutade. Sofia gillar inte Valentin, men hon
älskar skvaller och nyheter. Hon är social och
populär bland ungdomarna.
Även om Sofia är ett barn av sin borgerliga uppfostran har hon aldrig förstått varför hon ibland
får kommentarer av jämnåriga för att hon umgås
med Marta och Henrik Henrikssons fattiga
familj. Men Sofia tycker innerst inne att Marta
är som en syster, och att hon förtjänar att få bo
och leva som Sofia själv gör.

Sofia om de andra:
Marta: Hon är så duktig på allting. Jag gillar
verkligen Marta, hon är som en syster för mig.
Jag är ju enda barnet så jag är så glad att jag har
henne. Jag är ledsen att hon inte jobbar för pappa
längre. Det var så roligt för då kunde vi träffas
varje dag.
Mikael: Han är söt och lite intresserad av mig
tror jag. Det skulle såklart aldrig gå. Han är ju
från helt fel familj. Jag vill hellre gifta mig med
någon av de finare familjerna i staden.
Maria: Hon är så jobbig. Alltid klängande på
storasyster. Hon är verkligen i vägen när jag och
Marta ska umgås och jag önskar att hon kunde
förstå att Marta vill vara med lite äldre vänner.
Valentin: Varför Marta och Maria vill umgås
med den här smutsiga och obehagliga pojken
begriper jag inte. Jag låtsas som att han inte finns
eller så är jag direkt otrevlig, men han verkar inte
ens förstå det. Vad är det för fel på honom?

