FICHA PERSONAGENS ROMANCE
Arabella Jezelia “Lia”

IDADE: 17 anos.
SÉRIE/FILME/LIVRO: The Kiss of Deception
HISTÓRIA GERAL: Lia é a Primeira Filha do reino de Morrighan e por seu valor de
ser Primeira Filha ela se vê em um casamento arranjado por seu pai e seus
conselheiros para fortalecer os laços com outro reino, porém Lia não quer se casar
com um príncipe que ela não faz ideia de quem é, por isso decide fugir no dia de
seu casamento. Parte com Pauline, sua dama de companhia e amiga, para um
vilarejo e, chegando lá, pedem abrigo para tia de Pauline, que deixa as duas
ficarem em sua pensão contanto que trabalhem por lá.
GATILHO PARA IRRITÁ-LA: Lia odeia que seja tratada diferente de seus irmãos
apenas por ser uma garota e não quer um casamento arranjado, por isso foge
usando o manto de casamento – um item valiosíssimo do reino.
GATILHO PARA ACALMÁ-LA: Sua amiga e a perspectiva de uma vida melhor da
que tinha anteriormente.
POR TRÁS DA HISTÓRIA: Lia é descendente de uma forte linhagem de Primeiras
Filhas, onde todas têm um Dom, qual a personagem acredita não ter, e são muito
valiosas por isso. Porém a garota não quer seguir o destino como todas as outras
primeiras filhas antes dela, ela quer tomar suas próprias escolhas e descobrir por
ela mesma o tipo de mulher que quer se tornar, por isso escolhe fugir para um

vilarejo distante. A garota é extremamente corajosa e inteligente, articulando sua
fuga de uma maneira que não fosse encontrada pelos guardas de seu pai. A força
de vontade que a mantém seguindo em frente, apesar dos inúmeros obstáculos em
seu caminho e como ela lida com esses obstáculos a caracterizam como uma garota
de força.
MOTIVAÇÕES: A ideia de uma vida simples, onde a moça possa escolher por quem
se apaixonar e viver uma vida como ela, e não os outros, desejar a motivam em
suas escolhas ao começo, mais tarde sobreviver do melhor jeito que puder passa a
ser o que norteia a personagem.

