
GILLESTRIDEN 
Byggargillets Stormästare 

Namn: Geram Garatta 
Yrke: Byggargillets Stormästare  
Ålder: 36 ar 
Varit som Stormästare: 6 ar 
 
INLEDNING 
 
Smutsig ända upp till öronen och med kläderna i bedrövligt skick sprang Geram Garatta 
tillsammans med sitt gäng unga ligister på Manderons yttersta gator och gjorde livet besvärligt för 
alla som kom i deras väg. De var inte ovana med att stjäla eller förstöra, men kunde egentligen inte 
vänta sig annat än ett rejält kok stryk ifall de kom fast, och det fick de där hemma i vilket fall som 
helst. Deras favoritsysselsättning var ändå att smita in och gömma sig i Zordacs tempel när 
kämparna möttes i bönestrid. Från sina gömslen följde de med stora ögon varje spark och slag och 
prövade dessa på andra pojkar i andra gäng i trakten när de fick möjlighet. 

Det var måhända här som den unge Garatta först fick idén att söka sig till armén, en tanke 
som han senare vid passlig ålder kom att sätta i verket. Han skrev in sig i nordlandsarmén för två 
ars grundträning och ytterligare tre ar av tjänstgöring. I nästa formation som marscherade iväg 
mot Blodsäng lämnade han sin hemstad med rak rygg och pirrande i magen. 
 
Rapport från Sergeant Karna Baldran, 14 befäl av tredje kompaniet vid Blodsäng. 
1657 E.GS., 3:dje Drakflykt 
De nya rekryterna vi har fått in är mestadels av bra material. Ingenting som inte kan bankas ur dem 
med flatsidan av ett träningssvärd iallafall. Vissa av dem har svårt att ta order och är aningen för 
egennyttiga för sitt eget bästa, speciellt rekryt Garatta. Jag står och väger mellan att ge honom en 
befälsställning över sin grupp eller helt enkelt låta de äldre rekryterna banka  exersisplan tills han förlorar 
medvetandet. Han tycks däremot kunna motivera sina medrekryter till mycket på slagsfältet. Tiden och 
gudarna får utvisa Manderonvalpens framtid. För övrigt önskar jag kvartermästaren i Bane kunde skicka 
fler vadderade läderharnesk. De vi använder är i bedrövligt skick.  Sgt. K.Baldran. 
 
Meddelande från löjtnant Scynna Eberessilon till löjtnant Remis a’Sandro av 5:e kompaniet vid 
Bane. 1660 E.GS., 18:de Jungfrudans 
Har anlänt med en kohort nya krigare till Thunion. Har satt sgt.Nebassar att leda första baracken, 
sgt.Warwith på andra och den unga men lovande sgt.Garatta på tredje. Orcerna verkar lugna, små 
rövarband i trakten vållar större problem. Lt.Ebessilon 
 
Utdrag ur verkställande sgt. Ubriel Nebassars rapportbok, förläggningen vid Thunion 
1662 E.GS., 1:a Lövgrön 
...vilket för oss till problemet Garatta. Mannen är ett fullkomligt plågoris och en skam för hela 
nordlandsarmén! Hans mannar uppträder som om de aldrig ens hört ordet disciplin, för att inte tala om 
deras sergeant. Vissa dagar bemödar han sig inte ens att dyka upp på förläggningen, utan tillbringar sin 
tid inne i staden bland horor och slagsbultar, berusad och oborstad. Däremellan missbrukar han sin 
ställning med att trakassera de andra barackerna och sprida dålig stämning bland mannarna. Dessutom 
spelas det tärning och ordnas olagliga knytnävsmatcher mot pengar bakom min rygg, vilket Garatta 
antagligen också är bakom. Det är min åsikt att det finns bara en av två saker att göra, endera skicka 
honom och hans anhang rakt ut i orcmarkerna eller också riva hans kontrakt i bitar. Jag lämnar det till 
Lt. Ebessilon att bestämma vilket när han återvänder... 
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Före slutet av aret 1662 gavs sgt. Geram Garatta hederslös uppsägning från Nordanlandsarmén, 
och skickades tillbaka till Manderon med en militär konvoj. 

Hemkommen i Manderon fann den före detta soldaten att pojkarna i hans gamla gäng nu 
vuxit upp de också och jobbade som byggare för byggargillet. Det skulle inte dröja länge före 
Garatta också gick med där och sällade sig till stridigheterna som redan låg och pyrde inom gillet. 
Byggarna hade delat upp sig i grupper som på dagarna stred om byggkontrakten och på nätterna 
stred med varandra. Det var dock Garatta som stod bakom värvandet av diversa utkastade 
militärbefäl och råskinn direkt från gatorna till deras byggargrupp, vilken snart blev ett regelrätt 
gäng. 

Stridigheterna var långa och hårda, men i slutänden var Garattas gäng det som använde de 
fulaste knepen, som att skära tummarna av de andra tillfångatagna byggargängens medlemmar. 
Gudarna skall veta att det är svårt att bygga något utan tummar. Slutligen lade de andra gängen 
ner sina hammare och erkände Garattagängets dominans. 

Samtidigt hade den gamle stormästaren, i sin ålderdoms år förhindrad genom sin 
facklande hälsa att göra någonting åt gillets inre stridigheter. Osämjan sträkte sig ända till 
mästarna, vilka var totalt oense om vem av dem som skulle väljas till stormästarens efterträdare. 
Eftersom de inte kunde komma överens, och svaghet inte fick visas utanför gillet, bestämde de sig 
för att göra något nytt och besätta posten med hantverkaren Garatta, som redan verkade ha stort 
inflytande hos sina medbyggare. Mästarna tänkte måhända i sina stilla sinnen att de kunde 
kontrollera denna hantverkare till sina egna ändamål, men de blev snart varse hur fel de haft när 
den nya stormästaren, med hjälp av sina lojala muskelpaket till råskinn, kastade ut alla de gamla 
mästarna ur gillet och satte sina egna män på dessa poster. 

En ny tid för byggargillet tog sin början, och hus och andra byggprojekt kom snabbt att bli 
mångfaldigt dyrare samt dröja ofantligt mycket längre att färdigställa, om de någonsin blev klara. 
Samtidigt blev det raktav omöjligt att anställa icke-gillesaktiva hantverkare vid sidan om, eftersom 
dessa försvann snart efter att de anställts och sedan inte hördes av igen. Elaka tungor säger att det 
inte finns en enda yrkeskunnig timmerman kvar i hela byggargillet, utan att de ända de kan är att 
supa sig redlösa och slå ner folk. Dessa tungor får dock oftast svårt att tala klart genom en mun 
utan tänder. 
 
 
KVÄLLEN FÖRE DAGEN FÖR GILLENAS STORMÖTE 
 
I ett skänkrum i en schabbig taverna, med fötterna på bordet och en flaska billigt vin i näven, sitter 
du tillsammans med några av dina byggmästare, kvällen före dagen för stormötet mellan gillena, 
och super. I takt med att kvällen blir äldre och historierna allt mer vulgära och brutala, känner du 
hur den bekanta känslan kommer över dig och pulsen börjar slå i dina öron. Du tystnar och 
lyssnar över en öppning någonstans. Den kommer när en av de tanigare byggmästarna häver ur 
sig: 
-”…och då sa jag till henne, nu är det bäst du kommer hit ditt luder, så skall jag visa dig en 
hammare som inte går av för hackor”, varefter han skrattar hejdlöst åt sitt eget skämt. 

Snabbt som en huggande orm är du uppe på benen och griper tag i byggmästaren för att 
dra honom tvärs över bordet så att flaskor och ölstop flyger all världens väg. Sedan utdelar du en 
skallning som heter duga och hör hur hans näsa knäcks, före du kastar honom på ett annat bord 
som går i tusen bitar som följd. Sedan sätter du dig ner på din stol igen, medan allt är tyst runtom 
dig. En befriande känsla kommer över dig. Lite våld brukar ha den effekten. 
-”Man skall vid Hyperions punghår respektera kvinnor”, säger du till de vantroende övriga 
byggmästarna runt dig. Därefter ser du på förödelsen framför dig, ser dig runt och hittar en 
mörkhyad skänkflicka som kurat ihop sig i ett hörn. 
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-”Hit med mera vin och öl för 17 bövlar! Vad i avgrundens armhåla är detta för en pissgrop 
egentligen som har det att se ut på det här förbannade sättet? Och skynda på…”, snäser du och 
tillägger sedan: ” ..din BILLIGA KOPPARSLYNA!” 

Dina byggmästare ser på varandra ett ögonblick och brister sedan ut i ett gapflabb som får 
nästan vissa av dem att trilla av stolarna. De skrattar ett bra tag, och fortsätter sedan att snacka 
med varandra medan nya ölstånkor bärs in. 
 
Du sträcker dig till din pengapung och tar därifrån ut ett stycke dragonskt tuggpriss som du 
stoppar i munnen och börjar tugga på. Du kliar dig frånvarande i skrevet och tänker tillbaka lite på 
vad som hänt under den närmaste tiden. Imorgon är det trots allt stormästarmöte, och de där 
horsönerna och döttrarna kommer antagligen att börja försöka dra upp gammalt gråll igen. Inte för 
att du bryr dig, men ändå. Du tänker tillbaka… 
 
För två veckor sedan kom faktiskt sjöfarargillets stormästarinna till huvudgillestugan, där du suttit och 
härjat med de nya lärlingarna av gillet. Nyutsläppta från fängelset i Randeron som lärlingarna var, var det 
viktigt att från början visa var skåpet skulle stå så att de inte fick för sig att gå ut och bli kreativa på egen 
hand. Du avslutade din utskällning med att schasa iväg dem med en och annan välriktad spark till hjälp och 
vände dig sedan till stormästarinnan där hon stod mellan sina två granitblock till livvakter. Du slängde dig i 
en stol och frågade bryskt av henne vad i de glödheta hon egentligen ville, medan du värderade om det skulle 
vara lönt att låta grabbarna nere i rummet under komma upp.. 

Det visade sig dock att hon hade kommit för att lägga fram en hel del intressanta förslag, och lovade 
att inget av dem skulle vara utan belöning för byggargillet. För det första berättade hon att tvillingstäderna 
snart skulle komma att uppleva intressanta tider enligt vad hon hört. Det var nämligen rena 
upprorsstämningen i städerna, och snart skulle det smälla ordentligt. Men det fanns en otrevlig sida, och det 
var att stadsvakten alltid satte stopp för alla bråk innan de hunnit ta sig ordentligt, och ifall det verkligen tog 
sig så kallade de alltid på armén att komma in och förstöra allt. Du nickade förstående, det var verkligen 
mycket irriterande kunde du hålla med om. 

Sjöfararstormästarinnan menade däremot att denna gång skulle det kunna vara annorlunda. Hon 
gissade mycket riktigt att byggargillet hade en del kontakter till armén, vilket i och för sig inte var någon 
hemlighet. Största delen av gillet hade någon slags militär bakgrund, du själv inräknat. Vad hon då föreslog 
var att byggargillet skulle vända sig till sina bekantskaper ibland soldaterna och sprida upprorisk stämning 
och bristande vilja att följa order under kommande vecka. Då skulle man äntligen kunna få tillstånd ett 
ordentligt gatubråk menade hon. Detta var i sanning vad städerna behövde. Och för att byggargillet inte 
skulle gå lottlöst ur det hela, så var hon villig att överlåta en hel låda med finaste rom åt byggargillet. Hon 
knäppte med fingrarna och en av hennes livvakter tog fram en flaska som han haft med i en väska och gav 
den åt dig. 

Du korkade den genast och tog en ordentlig klunk. Det var banne dig rejäla grejor och ingenting 
annat. Du nickade för dig själv och sa sedan åt henne att du nog kunde se till att ha dina gillesmedlemmar 
att ta ett snack med soldaterna, men ert pris var i såfall två lådor och inte en droppe mindre. 

Hon fnös till, men nickade sedan. Två lådor, men endast en på förhand och en senare när jobbet var 
gjort. Den första kunde levereras till byggarstorstugan redan ikväll. Du tänkte fort efter och sade sedan åt 
henne att hellre leverera det till en bostad i Randeron som råkade vara i din ägo. Inte en chans att du skulle 
slösa dyr rom på hela gillet, nej detta var din personliga rätt som gillesledare och inget annat. Det allra sista 
lämnade du förstås osagt. 

Men hon var inte klar ännu, utan hade mer att föreslå. Det var nämligen så att det fanns en och 
annan som var onöjd med hur saker och ting sköttes i tvillingstäderna. Eftersom det var olönt att börja klaga 
så var det lika bra att gå direkt på sak och storma fursteborgen, ta fursten fången och sedan pressa denne att 
göra något på riktigt. 

Du skrattade hjärtligt åt detta skämt, ända tills du insåg att hon inte skrattade med dig utan 
tydligen menade Zordac i sanning blodigt allvar med det hela. Du informerade henne då genast att det var 
rena självmordet och att man inte skulle lyckas med något sådant ens med en smärre armé till sitt 
förfogande. 
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Hon svarade att hon verkligen inte tänkt sig någon armé heller, utan bara 50 kapabla byggare, 
klädda i diskreta kläder och beväpnade med vapen som gick bra att gömma undan tills det blev allvar. Dessa 
skulle tre dagar före gillesstormötet möta upp med en annan liknande grupp utanför fursteborgens södra 
mur två glas före midnatt och göra sig berädda. När signalen kom, iform av ett ljus som tändes i etta fönstret 
i kärntornet, skulle grupperna ta sig in i borgen genom en dörr i muren, sedan vidare igenom borgen till 
furstens rum i kärntornet och där ta fast honom. Hon menade att man antagligen skulle stöta på väldigt lite 
motstånd, förutom furstens personliga livvakter förstås, eftersom det blivit ”åtgärdat” på förhand. När man 
väl tagit fursten till fånga skulle man vänta på en person som skulle komma upp till tornet. Denna person 
skulle säga lösenordet ”byggargillet”så att de skulle veta att det var rätt person. Sedan skulle han veta mera 
hur man skulle gå till väga. 

Eftersom detta inte var ett riskfritt företag som sjöfarargillets stormästarinna föreslog, så skulle 
också belöningen vara därefter. Ifall byggargillet gick med på att delta i stormningen och därtill reda ut den 
kortaste rutten så att inte stormarna skulle springa vilse i borgen, så lovade sjöfarargillet för det första att ett 
tiotal nya byggkontrakt snart skulle komma till gillet inom en snar framtid. För det andra skulle man 
säkerligen kunna komma överens om en särdeles fördelaktig överenskommelse gällande försäljningen av 
timmer från sjöfarargillenas omenflottare till byggargillet. Något sådant skulle sannerligen vara guld värt 
för dig menade hon, och du kunde inte annat än att hålla med. Du funderade snabbt, gav sedan avgrunden i 
att fundera och spottade i din näve och skakade hand med henne. Vad fanns det att fundera på, du hade män 
att offra om det var så, och det skulle vara synnerligen omöjlig att binda dig vid detta ifall det gick i stöpet. 
Här skulle det stormas fursteborg. 

För två dagar sedan skickade du 50 av dina våldsammaste byggare till fursteborgen tills två glas före 
midnatt. Du fick i efterhand höra vad som hänt den kvällen. När byggarna kommit fram hade de sett att där 
sedan tidigare väntade en annan lika stor grupp. Men hela situationen hade nästan exploderat när dina män 
kännt igen några från slaktargillet i den andra gruppen! Slaktargillet, de kadaverknullande hundarna! Hade 
det inte varit för att en av dina byggarmästare tagit i med hårdhandskarna för att dina gillesmedlemmar 
skulle hålla sig i skinnet, så hade antagligen de båda grupperna rykt ihop just där och då. Nu ställde man sig 
vid dörren i södra muren och väntade spännt på signalen för att börja röra sig. Problemet var bara det att 
den aldrig kom. Efter ett tag tröttnade dina byggare, kom överens om att det hela ändå var en dålig idé, och 
stack därifrån. 
 
Nå, dina gillesmedlemmar hade i alla fall varit på avtalad plats på avtalad tid. Men du har inte 
hört något om varken timmer eller byggkontrakt sedan dess. Det är bäst att påminna 
sjöfararstormästarinnan i morgon på gillesstormötet vad det är hon varit och lovat. Och skulle hon 
ändå vägra får du väl luta mot henne med lite andra medel. Ingen snuvar byggargillet på vad som 
rätteligen är deras! 
 
Du kollar runt dig i världshuset igen. Runtom dig har dina byggmästare börjat sakta ner i sitt 
drickande. Vissa av dem hänger rent av med sina huvuden och halvsover, de hundpittarna. Det 
tycks som om det bara finns en riktig man i denna byggnad tänker du och släpper högljutt väder. 
Därefter tar du en ölstånka och går. 
 
 
GILLET 
 
Byggargillet är trots att man inte i nuläget skulle tro det, ett gille som bygger nya hus i 
tvillingstäderna. Faktum är att de som vet bäst med sig först vänder sig till er först, eftersom det är 
ni som är de enda som får bygga något. Så det så. Skulle någon få något annat för sig skulle de en 
vacker dag märka att deras ofärdiga byggnad blivit länsad på det mesta och alla icke 
byggnadsgillesbyggare borta. Och vill de ha byggnadsgillet att bygga något åt dem så skall de vara 
berädda att betala era priser. 

Byggargillet har många medlemmar, närmare 700 stycken råskinn. Er förmögenhet är lite 
varierande. Du misstänker att det finns en eller annan som går och tar en del ur gillesskattkistorna 
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till egen ficka, inte minst du själv. Men så är du också stormästare. Hur som helst kan du räkna 
med att det finns åtminstone 500 guldmynt i skattkistorna. Jämnförelsevis borde ett hus i 
Manderon kosta ungefär 100 guldmynt, men eftersom det är ni som sköter det så kostar det 150 
guld. Bra va? 

Gillets huvudgillesstuga ligger i Randeron, även om det finns flera mindre gillesstugor i 
båda tvillingstäderna. När det kommer till kontakter däremot, så är ert kontaktnät inte lika utbrett. 
I främsta hand har ni goda band till armén, eftersom era medlemmar känner folk där sedan sin tid 
som soldater. Samma gäller stadsvakten, vars utkastade vakter snabbt inkorporeras i ert gille. 
Dessutom har ni vissa kontakter till den undre världen, även om du vet att inte ge dig ikast med 
det högsta hönset i den kriminella sidan av tvillingstäderna, nämligen figuren som kallar sig 
halvmannen. Slutligen har ni kontakter till smedjor, samt fortgående affärer med krukmakargillet 
(takplattor i tegel) och glasblåsargillet (fönsterglas). 
 
 
OM KARAKTÄREN 
 
Dessutom har du en liten släng av klaustrofobi när du befinner dig under jord, vilket kommer att 
ske i slantlånargillets källare av tegel. Detta innebär att du kan bli retlig och aggressiv ibland, samt 
känna dig instängd. 

Det skulle dessutom uppskattas om du kunde ta med dig något att tugga på under 
gillestriden. Salmiaktuggummi eller så, som skulle motsvara tuggprissan. 
 
 
INTRIGER 
 
En stor del av att hålla byggargillet i någonslags ordning är att se till att gillesmedlemmarna är 
nöjda. Det enklaste sättet är att ordna gillesfester, vilka är mycket uppskattade, i någon av gillets 
lokaler. En sådan fest ordnades för två veckor sedan på själva gillesstorstugan i Randeron. För att 
spetsa till det hela lite extra hade du tagit kontakt med sömnadsgillet och haft dem att skicka några 
av sina skökor till festen för att ha lite roligt med dig och några av dina mästare. Och roligt var det 
när ni utnyttjade alla de tjänser som flickorna erbjöd. Måhända gick det emellanåt lite hårt till, men 
spriten flödade och allt gick mycket bra ända långt förbi midnatt där gillesmedlemmarna 
slocknade där de satt. Inget märkvärdigt med det alltså. 
Men den obehagliga överraskningen kom följande morgon då ni vaknade upp ur ruset och märkte 
att de där förbannade skökorna stuckit och tagit med sig gillets symboliska dekorativa 
silvergjutning av en hammare och en spade som tillsammans bildar ett X. Denna har varit en 
symbol för gillets makt där den stått på gillesstugans spiskrans sålänge du kunnat minnas, och ni 
vill DEFENITIVT ha tillbaka den. Dessutom märkte ni att skökorna rånat er på era pengapungar 
på kuppen. Du har inte betalat sömnadsgillet och tänker inte göra det heller. Men framförallt vill 
du HA HAMMAREN OCH SPADEN TILLBAKA!!! Och du är villig att göra allt som krävs... 
 
Du hörde för ett tag sedan att slaktargillet var mycket argt på spillkärrargillet för att det inte kärrat 
bort avfallet från slakthusen tillräckligt ofta. Eftersom slaktarna var så mycket mot spillkärregillet 
ansåg du det vara din och ditt gilles plikt att stöda spillkärregillet. Bara för att jävlas i all 
välmening. Men nu har du hört av dina män att flera av era byggplatser över en natt blivit totalt 
dränkta i slaktrester! En blind man skulle kunna se att det är dom där sopprötterna till slaktare 
som ligger bakom detta. Det får inte gå ostraffat! 
 
Slaktargillet är missnöjt med Spillkärregillet för att de sölat med sina tjänster. Stöd spillkärregillet. 
Eftersom byggargillet fullständigt avskyr slaktargillet stöder du spillkärrarna i detta. Men nu har 
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de jävla slaktarna gått och dumpat sitt slaktavfall på några av era byggplatser! Detta kan inte gå 
ostraffat. 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
En av era kontakter i undre världen har hört från en kvinna vid namn Jeominn att sömnadsgillet 
varit värdar för en olaglig spelkväll för ungefär en vecka sedan. Där skall ha funnits många av 
tvillingstädernas mera framstående spelare, men kvällens högst rankade deltagare har ändå varit 
lord Andai Lagraine av Orkidéns hus. 
 
Du har hört från vissa folk som handlar på gatan, att ett parti rödfärgade tyger kommit ut på den 
svarta marknaden. Din kontakt visste dessutom att berätta att det var en medlem av bryggargillet 
som sålde tygerna. 
 
 
ÖVRIGT 
 
För ett litet tag sedan gjorde vakterna ett tillslag mot en av era lokaler vid östra Omenstranden i 
Randeron. Det var ett hus där ni förvarade sådana personer som hamnat på sned med stadsvakten 
och som kunde tänkas bli nya medlemmar av gillet i framtiden. Stadsvakten arresterade alla som 
fanns i stugan, inklusive era gillesmedlemmar och du hade ett smärre helvete att försöka förklara 
dig därefter. Om du får tag på den av dina män som tjallat, så skall du personligen slita huvudet 
av honom. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: *Du får fatta din egen uppfattning om 

denna person under spelets gång*  
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: Hon var stor på sig senast ni träffades, och 

verkade vara ganska skarp... för att vara kvinna. Men den här gången har hon inte sina 
livvakter med sig, så vi får se hur tuff hon egentligen är. Du skall ha din sprit! 

 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: Kall och inte riktigt frisk i huvudet. Du undrar 

om inte slaktare Lemár och hon egentligen är bror och syster. 
 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: Alla ångorna i färgargillet måste ha gjort stor och 

permanent skada någonstans. Men å andra sidan är det emellanåt rätt roande att lyssna på 
hennes tal, eftersom det tenderar att innehålla en del... ofrivilligheter.. hehehhe. 

 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: Detta är en riktig psykopat som har varit som en sten i 

skon för dig under de två ar som du haft att göra med honom. Han är din ärkefiende och får 
dig att se rött. 

 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: Hon är en riktig slampa som inte har något att 

göra på ett stormöte. Dessutom är hon falsk den slynan. Tjuvar är vad de är de där skökorna 
hon är stormästarinna för. Hon är säkerligen inte bättre. 

6 



GILLESTRIDEN 
Byggargillets Stormästare 

 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: En familjemor som styr över ett av de minsta 

gillena i gemenskapen. Inget direkt hot mot någon. 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: Ett vrak till karl. Det skulle vara ditt personliga nöje 

att själv sparka ut honom och hans gille ur gillesgemenskapen. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång*  
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