
Egenskaper

Kunskap: 5 Rörelse: 4
Upptäcka: 4 Vilja:  5
Liv:  5 
Pengar:  2 mark, 4 öre 

Begåvning

Logisk: Anna får slå två tärningar mot Upptäcka 
och välja den bästa i alla frågor som handlar om 
att lösa gåtor, chiffer och pussel. Spelledaren 
avgör när detta kan vara aktuellt.

Anna är äldsta dottern till Johan Landborg, sil-
versmeden som härbärgerar den nederländska 
familjen Staaf. Hon är smart, noggrann, duktig 
på att räkna och kan läsa. Hon sköter redan stora 
delar av sin fars räkenskaper. Det började med att 
hon fick hjälpa till att städa i ordning bland bläck 
och pennor, och snart började hon organisera. 
Det började oskyldigt, hon fick räkna mynten 
som kommit in eller frågade när betalningen 
kom i annat än kontanta medel.

Nu, nästan tio år senare, har Anna god 
kunskap om hur man bokför pengar och sköter 
räkenskaperna. Hon önskar dock att hennes far 
hade gett henne det erkännande hon söker. Hon 
önskar att hon fick ta över verksamheten istället 
för hennes bror. Hon vill vara systematisk och 

följa en tydlig plan. Hon tror på att följa de regler 
och strukturer som finns. 

Anna har blivit förtjust i den vackre, välklädde 
Lammert men hon har inte vågat ta något initia-
tiv. Hon har märkt att Lammerts lillebror Gillius 
är intresserad av henne, men hon har inga känslor 
för honom. Han är för alldaglig som person. 

Tips för att spela Anna

Anna rättar folk om de säger fel eller gör saker 
som inte planerats. Det är viktigt att det blir rätt, 
menar Anna. Hon är inte högljudd, men inte 
heller rädd att säga vad hon tycker, särskilt när 
det handlar om pengar. Hon kan vara blyg inför 
män i hennes egen ålder, men initiativrik när 
hon möter äldre borgare eller adelsmän. Anna 
är ingen ledare men hon är den som kan staden 
bäst och som är bäst på att lägga planer.

Anna om de andra:

Lammert: Han är den vackraste man jag sett. 
Han vet hur man för sig, har lätt att skratta och 
vet hur man talar med folk. Om jag fick välja en 
man själv, hade han gärna fått bli min.

Gillius: Ja, Gillius är smart. Men han är an-
skrämlig att titta på och en blek kopia av sin per-
fekte bror Lammert. Han vill alltid försöka starta 
konversationer med mig: vad är hans problem?

Maria: Lillasyster har aldrig fått lära sig hur man 
uppför sig. Hon är som en pojke. Hur i hela 
friden ska hon nånsin hitta en man? Bara hon 
låter min Lammert vara ifred!

Staffan: Älskade lillebror. Det är så synd om 
honom som måste leva med klumpfot. Han 
kommer aldrig att bli något. Det är bra att han 
försöker hålla humöret uppe, men alla förstår att 
han skämtar bara för att han vill dölja sin sorg.

Pieter Staaf: Jag hoppas jag kan hjälpa Lammerts 
far hitta kistan. Kanske blir han imponerad om 
jag löser mysteriet och tillåter mig och Lammert 
att gifta oss!

Anna, 17 år


