Det har inte undgått Gillius hur fantastiskt kunnig och skicklig Anna Landborg är på ekonomi.
Han är fascinerad av henne, ja till och med lite
förälskad, även om han inte har kunnat berätta
det. Det har inte funnits tillfälle. Båda är ju lite
reserverade av sig.

Gillius, 16 år

Egenskaper
Kunskap:
Upptäcka:
Liv:		
Pengar:

6
Rörelse:
4
3
Vilja:		
5
5
3 daler, 2 mark, 10 öre

Begåvning
Karismatisk: Gillius får slå två tärningar och
välja den bästa mot Vilja, för att övertala spelledarpersoner att hjälpa till med att t ex bära tunga
föremål, försöka gå emellan i ett slagsmål eller
vid andra motsvarande tillfällen.
Till skillnad från sin bror Lammert ser Gillius
Sverige som en möjlighet. Han har mycket av sin
mors drag och är lugn, samlad och målmedveten.
Han har varit noga med att lära sig av far genom
att vara med på en del affärer, även om far oftare
tagit med sig den äldre Lammert.
Gillius är en ledargestalt, även om han inte alltid
ser sig själv på det sättet. Han ger inte upp, utan
kavlar upp ärmarna och hugger i, och har en
förmåga att få andra att hjälpa till. Han lyckas
alltid samla folk runt gemensamma mål och får
dem att lyckas tillsammans.
Gillius har inte sin brors utseende. Men han har
pigg och livlig blick, mörkt, välskött hår och bär
funktionsenliga kläder snarare än prål.

Tips för att spela Gillius
Gillius är eftertänksam och klok. Han är målmedveten och gör gärna upp planer men är inte
främmande för att improvisera eller ens bryta
mot regler om det behövs. Han ger uppmuntrande ord åt andra för att få dem att engagera sig
och leder genom att visa vägen. Han är inte rädd
av sig, och har inget emot svårra diskussioner
eller att smutsa ned händerna. Han är lojal mot
sin familj och vet vad kistan betyder för far. Han
resonerar gärna, tar beslut i grupp, men låter
aldrig saker bero.
Gillius om de andra:
Anna: Anna är som en ängel. Jag har aldrig känt
så starkt för någon, men har ingen aning hur jag
ska berätta det. Hon verkar inte intresserad så jag
beundrar mest på håll, även om jag inte kan hålla
mig från att ge henne komplimanger ibland.
Lammert: Min bror, min stackars bror. Han har
svårt att ta något på allvar, men jag tror att han
är vilse och inte vet var han vill ta vägen. Det är
inte ovanligt att jag får försöka prata honom ur
någon knipa.
Maria: Jag beundrar verkligen hennes styrka
som person, och att hon så ivrigt beskyddar sin
lillebror.
Staffan: Jag tycker det är beundransvärt att se
hans engagemang och att han inte låter sina begränsningar hindra honom. Jag stödjer verkligen
hans ambition. Bra jobbat.
Pieter Staaf: Far borde verkligen försöka lyssna
till mig oftare. Han har så svårt att fokusera på
en sak i taget. Ibland känner jag det som om jag
är hans pappa, inte tvärtom.

