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Namn: Yérit Zirmulloph 
Yrke: Stormästarinna för Färgargillet 
Ålder: 34 ar 
Varit som Stormästarinna: 5 ar 
 
INLEDNING 
 
Lärlingen stod och rörde om i den puttrande grytan med en jättelik slev medan du grundligt 
frågade ut honom om tillverkningsprocessen för den nordlandsröda färgen som var 
kännetecknande för bl.a. Nordanrikets Armé. ”Helt rätt, två uns av såväl salt-amoniack, salpeter 
och–”, bekräftade du, men hakade upp dig på det sista ordet när du kände en främmande nyans i 
lukterna som pyrde upp ur bubblorna. Du lutade dig längre över grytans kant och satte näsan 
strax över vätskeytan och drog in ett rejält andetag – precis så som du förbjudit dina lärlingar från 
att göra. Du hade däremot sniffat giftiga ångor sen barndomen och ansåg att du vid det här laget 
var rätt immun mot det mesta. Dina lungor fylldes av den svagt bruna röken och ditt luktsinne 
identifierade omedelbart vad som var fel. 

”IDIOT! ARSLE!”, skrek du åt den förskräckte nybörjaren som hoppade till så sleven flög ur 
hans hand och lämnade ett rödbrunt spår över trägolvet i färgarstugan. ”Vid självaste 
VULCANUS’ rödglödande skinkor, du har ju använt ettika istället för avslaget hästpiss 
tillsammans med pottaskan!”, förebrådde honom med en röst som blev allt starkare och gällare. 
Därefter fortsatte du att berätta just precis vad du tyckte om honom och hans begränsade 
hjärnkapacitet i allt fortare takt, så att de flesta i slutändan inte skulle ha haft en aning om var ett 
ord slutade och nästa började. 

Du var vid det här laget väldigt upprörd – 20 dagars arbete hade gått till spillo! – så du 
kunde göra föga för att förhindra de häftiga ryckningarna som drog i dina mungipor och dina 
ögonbryn från att manifestera sig. Fortfarande svärande och med allt värre spasmer nu även i din 
nacke och dina ögonlock, lämnade du lärlingen med orden: ”STÄDA UPP DITT KRYP!”. Ibland 
ångrade du att du hade åtagit dig en del lärouppgifter vid sidan om dina plikter som 
Stormästarinna för Färgargillet. Du fann dock att det vanligen var väldigt givande, förutom de 
stunder när lärlingen i fråga var en fullkomlig trögskalle. 

Väl ute i den fria vårluften som låg över Manderon svepte du nöjt blicken över raden av 
färgarstugor vid Omenflodens strand. Ur din ficka tog du hastigt fram en liten glasflaska som 
innehöll en genomskinlig vätska. Du drog ur korken och satte flaskmynningen under näsborrarna 
och drog in av den lugnande doften. Dina ryckningar blev aningen mildare och du andades in 
igen, medan den bekanta aromen utlöste gamla minnen. 

 
Du växte upp tillsammans med din faster i hennes lilla stuga i en skog en bit utanför staden Gadonioux i 
hertigdömet Reyka. Din faster var mycket kunnig i allt som hette örter, växter och alkemism. Hon hade en 
jättelik trädgård runt trästugan och där odlade hon med sina gröna fingrar de mest exotiska blommor, 
buskar, gräs och andra växter med kluriga namn. Det fanns till och med en köttätande mastodont till 
blomma som var ganska läskig – och mycket farlig. Din faster använde det hon odlade till att framställa 
droger, gifter och andra brygder av märkliga slag till märkliga ändamål. 

Det var en förvånansvärt bra omgivning för en liten flicka att bli uppfostrad i – tyckte du åtminstone 
själv. Din faster lärde dig allt hon kunde, eller försökte i alla fall, och uppmuntrade dig ständigt till att 
utveckla nya dekokter med nya egenskaper. En gång hade hon gett dig i uppgift att göra något för att lindra 
de ryckningar som hon led av. Efter flera gudatider av försök och misstag, lyckades du producera en klar 
brygd med häpnadsväckande lugnande egenskaper. Din faster var mycket tacksam och stolt över dig, vilket 
bara ökade din entusiasm gentemot yrket. 

Sporrad av denna framgång intresserade du dig allt mer för tillverkningen av gifter och motgifter. 
Detta område blev du något av en specialist inom och du överglänste till och med din fasters kunskaper i 
ämnet. Av henne hade du lärt dig att din näsa var det bästa verktyget i framställningen av allt som i grytor 

1 



GILLESTRIDEN 
Färgargillets Stormästarinna 

skall göras, så naturligtvis var du alltid med näsan instoppad bland alla giftiga ångor som puffade upp ur 
dina experiment. Följden var att du med tiden började lida av samma slags ryckningar som din faster. En 
besvärlighet som du fått leva med sen dess. 

Antagligen skulle du fortfarande vid denna dag stå lutad över de stora grytorna i din fasters stuga, om 
du inte tack vare dina kunskaper räddat en mans liv för 15 ar sedan. 

Något var ni ju tvungna att livnära er på, så du brukade emellanåt resa omkring i Reyka och sälja 
örter och brygder av olika slag. Under en vistelse i hertigdömets huvudstad Tadizit’khar sålde du gifter på en 
krog där en man plötsligt föll ner från sin stol och började vrida sig i vilda dödsryckningar. Det såg mycket 
plågsamt och utdraget ut, och mannen hann lova himmel och jord åt den som sålde honom ett fungerande 
motgift. Ett gifternas paradis som Tadizit’khar är hade flera personer varierande motgifter att erbjuda, men 
inget av dem fungerade. Strax innan mannen förgicks skuffade du undan de övriga hjälparna, tog en lukt på 
hans falnande andedräkt och administrerade det rätta motgiftet åt honom. Din näsa hade aldrig bedragit dig. 

Genom den mannen kom du i kontakt med Färgargillet i tvillingstäderna Manderon-Randeron, ty han 
var en av gillets mästare. Gillet hade tydligen behov av en yrkeskunnig giftblandare och ett tu tre fann du 
dig själv i gillets tjänst. De betalade väldigt bra och du märkte snabbt att merparten av färgarna var 
likasinnade människor som du, fastän deras blandningar och dekokter hade andra avsikter än dina. Med 
tiden intresserade du dig dock mer och mer för färgningsprocessen och du uppfann flera nya sätt att 
framställa klarare och mer bestående färger. 

Detta gjorde dig till en fullvärdig medlem av gillet. Du blev en i färgarnas ”lilla familj”. Aren gick och 
du märkte att du faktiskt brann för det här med att framställa färger. Det gav dig en egendomlig känsla av 
makt att veta, att runtom i Aea gick folk omkring med tyger vars färger du hjälpt till att tillverka. Således 
fanns en liten gnutta utav dig själv utspridd över hela världen. Vem annan kunde säga något sådant? 

Du visade ditt värde för Färgargillet om och om igen genom att utveckla hantverket. Ju mer du gav 
utav dig själv åt gillet, desto mer gav det tillbaka. Du började älska den samhörighet som gillet utgjorde. 
Gillet blev ditt liv. Den största gentjänsten gillet och dess medlemmar kunde göra dig var att välja dig till 
Stormästarinna 5 ar sedan. Du hade förtjänat det genom din intelligens, din kvicktänkhet, din förmåga att 
lösa problem och din fullständiga lojalitet mot ditt gille. Det sistnämnda var kanske det allra viktigaste i ett 
gille som Färgargillet, där absolut sekretess var ett måste. Dessutom kunde du ditt yrke som ingen annan 
och var väldigt omtyckt, trots ditt excentriska beteende. 

 
Nerlugnad gömde du den lilla flaskan innanför dina kläder igen. Du kände på dig att en av dina 
nervösa episoder var på kommande. Så brukade ofta vara fallet efter ett värre anfall av ryckningar. 

Det var dags att åter ta itu med gillets angelägenheter tänkte du samtidigt som du styrde 
stegen mot gilleshuset. Du hade en förhandling senare idag angående priset på en sändning 
Leordissblått. Du visste att kunden var skicklig på att pruta, så du måste vara på ditt allra 
skarpaste sinnelag. Efter det hade du några personliga kunder som du skulle sälja droger åt. 
Droghandeln som du drev vid sidan om allt annat var helt och hållet för nöjets skulle. Folket måste 
ju få vad folket ville ha, tänkte du, medan du gick ner för den kullerstensbelagda gatan, visslandes 
utan framgång. 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Du är skadad av giftiga ångor från dekokter så du upplever ryckningar och allmänt nervösa 
episoder. Ditt tal kan plötsligt haka upp sig, du kan bli tyst ett tag och sedan komma igen med 
snabbt och högt tal. Ibland använder du dig av fula svärord för att bli fri från upphakningarna. 
”IDIOT” och ”ARSLE” är exempel på vanliga sådana kommentarer. Du kan också helt spontant 
kläcka ur dig det du tänker på, ofta i grova ordalag. Du är intelligent och kvicktänkt, men blir lätt 
upphetsad när rätt saker kommer på tal eller saken handlar om tillräckligt stora summor pengar. 
Då går din röst emellanåt upp i falsett, eller ett ohörbart pipande. Du älskar att lösa problem. Du är 
respekterad såväl inom och utanför gillet, trots ditt excentriska rykte. Du är osjälvisk och 
fullständigt lojal mot ditt gille. Gillets bästa går alltid i första hand. Du styr gillet genom din 
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skicklighet. Gillet är din familj och alla dess medlemmar är dina vänner och bekanta. Du är en 
omtyckt ledare. 
 
 
OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Färgargillet hör definitivt till eliten bland hantverkargillena, vilket också det ståtliga gilleshuset i 
Manderon vittnar om. Gillets medlemmar är de säregna färgarna som driver sina färgstugor under 
största möjliga hemlighetsmakeri, för att inga av de hejdlöst värdefulla färgrecepten skall hamna i 
andra händer. I tvillingstäderna har gillet ungefär 100 medlemmar, vilket gör det till ett av de 
minsta, men detta kompenseras av gillets rikedom, som antagligen nästan, men inte riktigt, kunde 
tävla med handelsgillenas. För tillfället uppgår gillets förmögenhet (vilket alltså kan användas för 
Stormästarinnans syften) till 900 guldmynt (100 guld är det samma som priset på ett hus i 
Manderon som jämförelse). En del av gillets rikedom härstammar från adelshuset Vallmons 
ägareandel i gillet.  Därav hör detta adelshus till gillets influenskretsar, men utöver det har gillet 
även många kontakter till handelsmän från när och fjärran, vissa delar av den undre världen 
(speciellt de som har med gifter och droger att göra), samt guden PAHNs följare. Gillet gör ofta 
affärer med Sömnadsgillet, vars tyger det färgar, samt Ljusstöpargillet, som utnyttjar de tjänster 
inom örter av olika slag vilka gillet kan erbjuda. 
 
 
NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
Ungefär en gudatid sedan kom en enögd man med ett lodrätt ärr över halva ansiktet till 
Färgargillet och bad om en tjänst som gillet ibland står till tjänst med. Ytterst få vet dock om att 
gillet också kan anlitas i dylika ärenden, men på något sätt hade denne man som vägrade avslöja 
sin identitet fått veta det. Det handlade om att förfalska ett brev, något som du även själv var rätt 
skicklig på. Att förfalska brev tog ditt gille mycket bra betalt för, men när mannen utan ett ord av 
klagomål över det höga priset slängde guldslantarna på bordet, var det bara att höra sig för vad 
han ville ha i sitt brev. 

Brevet skulle vara skrivet av en man som hette Varianriel och skulle vara i en mycket 
familjär ton, eftersom det adresserades till mannens bror. Tydligen hade mannens dotter Kala fått 
ett akut sjukdomsfall och krävde omedelbart en yrkeskunnig helares omsorg. Saken var mycket 
brådskande och brodern ombads i de desperataste av ordalag att genast ge sig iväg till sin 
brorsdotters räddning. 

Under tiden för brevets förfalskning tyckte du att detta lät oskyldigt nog, men någon dag 
sedan slog det dig plötsligt att du hört mannens och dennes broders namn, som också var nämnt i 
brevet, tidigare. Adelshuset Liljans överhuvud hette ju Lord Varianriel! Och dennes broder var ju 
självaste Furstens personliga Vattenmagiker! Tydligen var brevet mer betydelsefullt än du först 
anat... 
 
Det brukar inte vara ovanligt att Ljusstöpargillet kommer till dig för att handla lite under disken så 
att säga. Vanligen rör det sig om små mängder milda gifter eller droger, men några veckor sedan 
kom de med en beställning som fick dina ögonbryn att färdas mot hårlinjen i din panna i häftiga 
ryckningar. Ljusstöpargillet ville nämligen ha väldigt stora mängder sömngift. Ovanligt stora 
mängder, som kunde ha fått en hel hop med tjurar att falla i djup dvala. Detta fick dig förstås inte 
att avstå från affären, utan istället driva upp priset desto mer. Förhandlingarna om priset var minst 
sagt livliga, men i slutändan kom ni överens om en mängd färgingredienser som båda kunde leva 
med. Varifrån Ljusstöparna hade fått tag i så mycket färgingredienser vet du inte, och ärligt sagt 
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bryr du dig inte heller. Däremot skulle du inte ha något emot att veta vad de egentligen använde 
allt sömngift till. 
 
Lite mindre än en vecka sedan kom samme enögde man till Färgargillet igen och hade ett aningen 
besynnerligt önskemål. Det var dock inget fel på hans pengar den här gången heller, så du gick 
med på affären fastän den var lite märkvärdig och ovanlig. Mannen ville att Färgargillet skulle 
förgifta lite teörter med giftet Dimsopp, som gör att användaren för en stund helt glömmer vem 
och var han är, och sedan leverera dem till Glasblåsargillet. Han sade också att Glasblåsargillet 
väntade på örterna. Detta fick dig lite att fundera, för Glasblåsarna brukade inte syssla med dylika 
saker. Du misstänker att här ligger en hund begraven... 
 
 
INTRIGER 
 
2 ar sedan blev ett recept på färgen nordlandsrött stulet från gillet och det har inte återfunnits 
ännu heller. Gillets medlemmar har däremot nyligen märkt, att det kommit ut nordlandsröda 
tyger på marknaden och dessa verkligen inte är färgade av gillet. Visserligen är färgningen av 
dålig kvalitet, men detta kan ändå inte tillåtas. Om detta får fortgå kommer det att betyda enorma 
förluster för gillet. Det är ni som har monopol på färgning – så har det alltid varit, och så skall det 
förbli! Kanske vet någon på stormötet något om detta. Det måste fås ett slut på konkurrenten och 
receptet måste återföras till gillets böcker. 
 
Färgargillet har lånat 300 guld av Slantlånargillet. Återbetalningen är först om 6 gudatider och då 
är summan 400 guld p.g.a. överenskommen ränta. Ryktesvägen har du hört att Slantlånarna 
tydligen har det dåligt med pengar, för det sägs att Aklejans adelshus försökt låna en större 
summa, och trots att det borde ha beviljats, så nekades det av Slantlånarna. Intressant... Kanske 
kan du pressa Slantlånargillets Stormästarinna så att Färgargillet bara betalar tillbaka lånesumman 
utan de 100 gulden i ränta? Det finns ju rätt gott om guld i Färgargillets skattkistor och inget för 
tillfället skulle förhindra en återbetalning. Speciellt om den fås billigt. Eller så låter du Slantlånarna 
svättas ett tag... 
 
För en tid sedan köpte du en vagn kopparmalm i pulveriserad form av Ljusstöpargillet. Du vet 
inte hur de hade fått tag i malmen, men det var en för bra affär för att lämna ogjord. Vissa färger 
behöver kopparpulver för att få rätt nyans. Färgargillet visade sig dock inte behöva mer än ett par 
påsar, så nu har du största delen av kopparmalmsvagnen kvar. En tanke slog dig igår; kanske 
kunde Glasblåsarna vara intresserade av malmen? De behöver ju metaller för att göra sitt färgade 
glas, och i pulverform därtill. Försök sälja den åt Glasblåsargillets Stormästarinna under stormötet. 
Du köpte vagnen för 8 guld av Ljusstöpargillet. 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
Du har hört från en gillesmedlem vars moster arbetar som betjänt i Fursteborgen, att Fursten 
nyligen lät sin kammarpiga dra sig tillbaka. Kammarpigans dotter har nu tagit över tjänsten. 
Gillesmedlemmen sade att hennes moster tyckte detta var mycket underligt, eftersom hon kunde 
ha svurit på att kammarpigan kunde ha tjänat Fursten i många, många ar till. 
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Ett rykte har nått dina öron om att Spillkärregillet skulle ha kommit över en förmögenhet på 
sistone. Det sägs att Spillkärrarna hittade en nergrävd skatt, medan de grävde nya gropar att 
slänga avfall i utanför Manderon. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: Vad en så stroppig och urblåst tjej gör 

som det högsta hönset i Köpmannagillet vet du inte, men p.g.a. hennes skicklighet är det då 
sannerligen inte! 

 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: Hon måste gå på droger så underlig som hon 

är. Men det är väl kanske så man blir av en livstid av bokföring. 
 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om denna 

person* 
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om denna 

person* 
 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: Hon är lite för perfekt för att vara sann. Du tycker 

att hon är ytlig och fånig. 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: Du gillar inte alls denna person. Han är oförskämd 

och tycks inte ha en aning om vad som är sedligt och inte. 
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
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