
JUSTYNA BOGUTÓWNA - CHARAKTERYSTYKA, PORTRET KOCHANKI.
Justyna Bogutówna to dziewiętnastoletnia dziewczyna, która pochodziła z ubogiej rodziny. Była córką kucharki Karoliny Bogutowej. W dzieciństwie  wychowywała się z Różą- córką hrabiostwa Tczewskich, co umożliwiło jej zapoznanie się z zasadami zachowania w towarzystwie. 
Wyróżniała się delikatną urodą:  „o prostych jasnych włosach, obciętych równo jak u chłopczyka”. Miała „zabawną górną wargę, w środku podciągniętą przez krótki nosek. Jej zęby nierówne i białe, obnażały się bez uśmiechu, prawie przy każdym słowie. I były mokre”. 
W Boleborzy poznaje Zenona, z którym nawiązuje romans. Zakochuje sie w nim praktycznie od razu, ufając mu, że on ją tez kocha zostaje jego kochanką. Nie wiedziała, kim tak naprawdę dla niego jest.. Spotykajac się z mężczyzną nie miała pojęcia o tym, że ma inną kobietę. Ich romans zostaję przerwany przez wyjazd Zenona na studia w Paryżu. Wtedy matka Justyny trafia w ciężkim stanie do szpitala gdzie umiera- jest samotna i zagubiona. Przypadkowe spotkanie Justyny i Zenona spowodowało ich odnowienie romansu. Dziewczyna jest naiwna, wierzy że Ziembiewicz ją nadal kocha.
Przekracza granicę społeczną gdy spotyka sie z mężczyzną z innej klasy społecznej. Po zblizeniu w hotelu jakis czas później dziewczyna zachodzi z nim w ciążę. Następnego dnia poinformowała o tym Zenona ale jego zachowanie ją tylko utwierdziło w tym, że on nigdy z nią nie będzie. Dostaje od niego pieniądze, które należały się jeszcze jej matce za służbę w Boleborzy natomiast dziewczyna rozumie to jako sugestię wykonania aborcji, więc jej dokonuje. Po dokonaniu aborcji jej stan psychiczny coraz bardziej się pogarszał-ma wyrzuty sumienia i poczucie winy.
Zenon wraz z Elżbietą próbują dwukrotnie pomóc Justynie, która dostaje prace jako ekspedientka w sklepie Torucińskiego a potem w cukierni Chązowicza po czym rezygnuje z obu stanowisk. Toruciński, właściciel sklepu, w którym pracowała, ocenił ją jako osobę pracowitą, grzeczną i z dużym zapałem.. Tawnicka z kolei twierdziła, że Justyna była „inteligentna, grzeczna dla gości, nie kokietka, dosyć leniwa”. 
Dramatyczne przeżycia jak: brak właściwego wychowania i normalnej rodziny, zła sytuacja materialna, śmierć matki czy aborcja niszczą ja fizycznie i emocjonalnie, wprowadzając ja w szaleństwo. Wiadomość o śmierci matki Jasi Gołąbskiej a  w późniejszym czasie śmierć samej Jasi i jej córeczki wpłynęła na nią bardzo źle , nie chce wychodzic z domu, nie ma ochoty rozmawiać z innymi. 
Nie może poradzic sobie z problemami psychicznymi, dręczyły ją koszmary, ciągle myslała o tym, że zabiła jeszcze nienarodzone dziecko. Justyna przez większość czasu była jakby nieobecna. ,,A jak znowy zasypiam, to mi się zaraz te różne twarze pokazują, miny robią, wykrzywiaja się, straszą mnie i straszą...Głosy słyszę, do tego stopnia już przyszło. że głosy ludzi słyszę a ludzi tu nie ma.''.
Narastające problemy psychiczne doprowadzają ją do tego że, próbuje popełnić samobójstwo, jednak jej się to nie udaje. Jej czyn uznaje sie jako niepoczytalny.
Justyna traktuję swojego kochanka jako przyczynę swoich nieszczęść, że to przez niego ich dziecko nie żyje, mówi mu że miała myśli, żeby zabić jego i jego żonę. 
Chce się zemscić na Zenonie, przekracza granice moralną gdy pod wpływem obsesji i choroby włamuje się do gabinetu Zenona i oblewa go kwasem solnym, oślepiając go. Dziewczyna próbuje wyskoczyć przez okno, ale powstrzymuje ją woźny. 
Justyna Bogutówna jest ukazana jako postac tragiczna, która została skrzywdzona przez zbieg złych wydarzeń w jej zyciu.




