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HANDELAAR  
Michaël

Ik koop en verkoop een heleboel verschillende soorten voedingswaren: graan, vlees, 
kaas en specerijen. Om deze waren te kopen, reis ik de hele regio rond. Daarna ver-
koop ik alles aan mijn marktkraam. Ik ben op zoek naar een nieuwe plek om mijn 
marktkraam te zetten. Dat moet ergens zijn waar veel mensen langskomen.

BOERENZOON 
Thomas

Ik woon samen met mijn hele familie op onze boerderij. We houden koeien, schapen 
en kippen. We kweken ook groenten zoals erwten en prei. Binnenkort wil ik zelf een 
boerderij starten. Ik zoek een plek met vruchtbare grond, genoeg plaats voor mijn 
akkers en weides en dichtbij een weg zodat handelaars mijn overschotten kunnen 
opkopen.

POTTENBAKKER 
Sara

Op mijn pottenbakkerswiel draai ik de mooiste én handigste potten. Mijn potten zijn 
zelfs zo populair dat ik mijn pottenbakkersatelier ga uitbreiden. Ik zoek dus een plek 
voor een tweede atelier. Om mijn potten te kunnen bakken, heb ik goede klei nodig. 
De beste ruwe klei zit in de grond onder de heuvels.

GRAVIN 
Lea

De laatste weken waren er veel rovers actief in onze streken. Daar zou mijn man, de 
graaf, dringend met zijn ridders iets aan moeten doen! In de tussentijd zoek ik een 
veilige plek om te verblijven. Ergens waar ik ver over het land kan kijken, zodat ik 
de rovers kan zien aankomen. Liefst kan ik er ook de nieuwste spulletjes kopen op de 
markt.

MOLENAAR 
Frederik

Als molenaar maak ik bloem en meel uit graan. Dat is niet zo simpel! Gelukkig kan ik 
hiervoor mijn molens gebruiken, die werken op de kracht van water en wind. Ik ben op 
zoek naar een plek voor mijn nieuwe windmolen. Ergens waar er veel wind is en in 
de buurt van een handelaar of bakker die mijn bloem wil kopen.

PRIESTER 
Benedict

Ik ben al jaren priester in een grote stad. Ik word al wat ouder en wil verhuizen naar 
een kleinere stad of dorp. Ik zoek een plek waar ik een mooie parochiekerk kan 
bouwen. Ergens waar het rustig is en dichtbij een bos waarin ik kan wandelen. Er moe-
ten wel voldoende mensen wonen die naar mijn diensten willen komen.

BAKKER 
Robin

Al van 's morgens vroeg bak ik brood in mijn ovens. De heerlijke geur van vers brood 
lokt klanten van overal! Ik ben op zoek naar een plek voor mijn bakkerij, dichtbij 
een molenaar. Dan moet ik niet ver lopen om bloem te kopen. Voor mijn ovens heb ik 
ook veel hout nodig. Daarnaast moet die plek makkelijk bereikbaar zijn voor klanten.

VISSER 
Belle

Mijn hele leven draait rond vis. In de vroege donkere uurtjes trek ik met mijn sloep de 
zee op. Dan vang ik lekkere vissen, die ik tegen de middag kan verkopen op de markt. 
Ik ben op zoek naar een plek waar ik kan wonen, dichtbij de zee. Mijn nieuwe 
thuis moet ook dichtbij een markt zijn zodat ik mijn vis vers kan verkopen.

LEERLOOIER 
Sam

Mijn fijne leer is zo gewild door schoenmakers dat ik mijn atelier mag uitbreiden! 
Ik zoek een plek voor mijn tweede atelier. Ergens waar ik grote badkuipen kan 
plaatsen om huiden in te weken en waar ik de huiden kan verwerken en opslaan. Daar-
naast heb ik ook water nodig en leven er best maar weinig mensen in de buurt, want 
leerlooien stinkt!
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