FICHA PERSONAGENS ROMANCE
Jughead Jones

IDADE: 16 anos.
SÉRIE/FILME/LIVRO: Riverdale
HISTÓRIA GERAL: Jughead “Jug” nasceu e cresceu na cidade de Riverdale,
atualmente Jug foi para um lar adotivo, pois sua mãe e irmã saíram da cidade e seu
pai, o lider do “Southside Serpent” – uma gangue da cidade – está preso. É amigo
de Archie desde criança e namora Betty Cooper, escreveu um livro sobre a morte
de Jason Blossom enquanto ele e seus amigos tentavam desvendar o que
aconteceu e quem estava envolvido com a morte do rapaz. É bem inteligente, tem
muitos segredos, um humor negro e é visto como um “outsider” pelos colegas de
escola.
GATILHO PARA IRRITÁ-LO: Sua família é um tópico delicado para Jug, ele tem
um relacionamento muito delicado com seu pai enquanto sua mãe e irmã o
deixaram para trás.
GATILHO PARA ACALMÁ-LO: Quando seus amigos e namorada o apoiam em
seus planos ou tentativa de resolver algum mistério da cidade em que vivem.
POR TRÁS DA HISTÓRIA: Jughead é um jovem que odeia injustiças e está
sempre disposto a ajudar a quem precisa, por exemplo, o dono do drive-in onde ele
trabalhava, que iria ser fechado e o Pop, dono da Pop’s Chock’lit Shoppe,

lanchonete onde ele e seus amigos se encontram para tomar milk-shake, quando
esses dois locais seriam fechados injustamente. O garoto adora escrever e, quando
a morte misteriosa de Jason Blossom ocorreu, escreveu um livro sobre a história.
Quando seu pai foi preso, Jug ficou sobre os cuidados da gangue que o pai liderava
e, apesar de afirmar para sua namorada que não faz parte da mesma, ainda sim
mantém contato com os membros e recorre a eles quando precisa de alguma
ajuda.
MOTIVAÇÕES: Sua motivação vem de tudo que ele acha que deve ser defendido
das injustiças da sociedade, quando decide alguma coisa é muito difícil fazê-lo
mudar de ideia.

