FLORES

QUISPE

Martha, äiti

Jose, isoisä

Yksinhuoltaja, joka asuu lastensa kanssa
yksihuoneisessa vanhassa talossa. Käy
läheisellä järvellä kalastamassa. Perheen
tulot ovat matalat.

Kukkulan päällä asuvan katolilaisen
perheen isoisä. Perheellä on vuohi, kolme
kanaa sekä kaksi laamaa, joista
saamillaan tuloilla he elättävät itsensä.
Isoisä auttaa messujärjestelyissä
läheisessä kirkossa.

FLORES

QUISPE

Juan, poika

Ana, äiti

17-vuotias poika, joka asuu äitinsä ja
sisarustensa kanssa yksihuoneisessa
vanhassa talossa. Toimii bussipysäkkien
kuuluttajana paikallisbussissa. Perheen
tulot ovat matalat.

Kukkulan päällä asuvan katolilaisen
perheen äiti. Perheellä on vuohi, kolme
kanaa sekä kaksi laamaa, joista
saamillaan tuloilla he elättävät itsensä.
Ana laulaa seurakunnan kuorossa.

FLORES

QUISPE

Roxana, tytär

Maria, tytär

13-vuotias tytär, joka asuu äitinsä ja
sisarustensa kanssa yksihuoneisessa
vanhassa talossa. Auttaa äitiään
kalastamaan järvellä. Perheen tulot ovat
matalat. Roxana tykkää viettää aikaa
kavereidensa kanssa puistossa.

Kukkulan päällä asuvan katolilaisen
perheen 12-vuotias tytär. Perheellä on
vuohi, kolme kanaa sekä kaksi laamaa,
joista saamillaan tuloilla he elättävät
itsensä. Maria soittaa quenaa
(perinteinen huilusoitin Andeilla).

FLORES

QUISPE

Carlos, poika

Luis, poika

9-vuotias poika, joka asuu äitinsä ja
sisarustensa kanssa yksihuoneisessa
vanhassa talossa. Carlos pelaa naapurin
lasten kanssa jalkapalloa koulun jälkeen.
Perheen tulot ovat matalat.

Kukkulan päällä asuvan katolilaisen
perheen 11-vuotias poika. Perheellä on
vuohi, kolme kanaa sekä kaksi laamaa,
joista saamillaan tuloilla he elättävät
itsensä. Luis tykkää pelata koripalloa
iltaisin kavereiden kanssa.

QUISPE
Mario, serkku
Muuttanut kukkulan päällä asuvan
katolilaisen Quispen perheen luo. Asui
aiemmin 100 kilometrin päässä
sijaitsevassa kylässä. Opiskelee
mekaanikoksi ja auttaa iltaisin kotitöissä.

SANCHEZ

RODRIGUEZ

Antonio, isä

Marco, isä

Keskusaukion laidalla asuvan perheen
isä. Perhe on varakas ja asuu
omistamansa baarin yläkerrassa.
Kannattaa jalkapalloseura Auroraa.

Työläisperheen isä. Perheellä on matalat
tulot, mutta varakas eno auttaa heitä
silloin tällöin. Marco työskentelee mangon
kerääjänä läheisellä tilalla. Hän on jäänyt
leskeksi pari vuotta sitten.

SANCHEZ

RODRIGUEZ

Elizabeth, äiti

Jorge, poika

Keskusaukion laidalla asuvan perheen
äiti. Perhe on varakas ja asuu
omistamansa baarin yläkerrassa. Lukee
paljon aikakauslehtiä.

Työläisperheen 17-vuotias poika.
Perheellä on matalat tulot, mutta varakas
eno auttaa heitä silloin tällöin. Jorge
kannattaa jalkapallojoukkue Club
Bolivaria.

SANCHEZ

RODRIGUEZ

Pedro, poika

Miguel, naapurin poika

Keskusaukion laidalla asuvan perheen
17-vuotias poika. Perhe on varakas ja
asuu omistamansa baarin yläkerrassa.
Harrastaa lentopalloa. Pedron ei tarvitse
tehdä töitä koulun ohessa.

16-vuotias poika Rodriguezin perheen
naapurista. Asuu pääsääntöisesti
Rodriguezien perheen luona, koska omat
vanhemmat ovat paljon poissa kotoa työn
takia. Soittaa charangoa (bolivialainen
kitara).

SANCHEZ

RODRIGUEZ

Juana, tytär

Patricia, tytär

Keskusaukion laidalla asuvan perheen
15-vuotias tytär. Perhe on varakas ja
asuu omistamansa baarin yläkerrassa.
Harrastaa Morenada-tanssia. Juanan ei
tarvitse tehdä töitä koulun ohessa.

Työläisperheen 15-vuotias tytär.
Perheellä on matalat tulot, mutta varakas
eno auttaa heitä silloin tällöin. Patricia
fanittaa bolivialaista näyttelijää Ximena
Herreraa.

SANCHEZ
Sonia, isoäiti
Keskusaukion laidalla asuvan perheen
isoäiti. Perhe on varakas ja asuu
omistamansa baarin yläkerrassa. Seuraa
Indiraa (paikallista
saippuaoopperasarjaa).

GARCÍA

ROJAS

Lidia, äiti

Eduardo, isä

Yksinhuoltajaperheen äiti. Asuu lastensa
kanssa pienessä kaksiossa. Valmistaa
käsityönä turisteille kaupattavia koristeita
ja on välillä pitkään poissa kotoa
myymässä niitä.

Maanviljelijäperheen isä. Perhe asuu itse
rakentamassaan talossa, joka on
keskivertoa suurempi. Viljelee maissia.
Toivoo lasten jatkavan maanviljelyä.

GARCÍA

ROJAS

Rosmery, aikuinen tytär

Marina, isän serkku

Yksinhuoltajaperheen aikuinen tytär (23
v.), jolla on 6-vuotias poika. Asuvat
pienessä kaksiossa ja viettävät aikaa
naapureiden kanssa. Rosmery valmistaa
käsityönä turisteille kaupattavia koristeita
ja on välillä pitkään poissa kotoa
myymässä niitä.

Rojasin maanviljelijäperheen aikuinen
serkku, joka on muuttanut Rojasin
perheen luo pari vuotta sitten. Asuu
perheen rakentamassa talossa, joka on
keskivertoa suurempi. Marina myy
perheen kasvattamaa maissia.

GARCÍA

ROJAS

Fernando, 15-vuotias poika

Hugo, 14-vuotias poika

Yksinhuoltajaperheen 15-vuotias poika.
Fernando huolehtii siskonpojasta, kun
hänen äitinsä on kauppaamassa
käsitöitä. Hän tykkää leikkiä naapurin
lasten kanssa. Perhe asuu pienessä
kaksiossa.

Maanviljelijäperheen 14-vuotias poika.
Perhe asuu itse rakentamassaan talossa,
joka on keskivertoa suurempi. Hugo on
taitava piirtäjä.

GARCÍA

ROJAS

David, poika

Valeria, 14-vuotias tyttö

Yksinhuoltajaperheen 6-vuotias poika.
Asuu perheensä kanssa pienessä
kaksiossa. Viettää aikaa naapurin lapsien
kanssa. Haluaa isona lääkäriksi.

Maanviljelijäperheen 14-vuotias tytär.
Perhe asuu itse rakentamassaan talossa,
joka on keskivertoa suurempi. Valeria
haluaisi muuttaa muutaman vuoden
kuluttua ulkomaille.

ROJAS
Antonia, iäkäs täti
Maanviljelijäperheen iäkäs täti. Kukaan ei
tiedä varmasti, miten hän on sukua
perheelle. Perhe asuu itse
rakentamassaan talossa, joka on
keskivertoa suurempi. Täti on asunut
vuosia perheen luona ja auttaa kotitöissä.

