
GILLESTRIDEN 
Glasblåsargillets Stormästarinna 

Namn: Esaila Monolári 
Yrke: Stormästarinna för Glasblåsargillet 
Ålder: 27 ar 
Varit som Stormästarinna: 2 ar 
 
INLEDNING 
 
”Jag är mycket missnöjd med er”. Din kalla blick svepte över de tre mästarna som stod med 
nedböjda huvuden framför dig, likt små pojkar som blivit fast för äppelstöld. ”Ni ligger tre veckor 
efter i arbetet. Utan fönsterrutorna kan Aklejans adelshus inte ta i bruk den nya flygeln i deras 
herrgård och nu klagar de åt mig. Hur tror ni att er inkompetens får mig att se ut i adelsättens 
ögon? Va?” Mästarna såg än mer molokna ut och knäp käften. Det var tur för dem, för annars 
skulle du ha gett dem en sådan omgång utskällningar att det skulle ha hörts till Omenflodens 
andra strand. Din röst var stenhård och saknade fullständigt värme av något slag. Det var inte 
utan orsak som du inom gillet var känd som Isdrottningen. Inombords bubblade dock ditt ursinne 
som en ilsken gryta. 

”Hur tror ni att ni ser ut i mina ögon? Eller resten av gillets?” Du cirklade runt trion i ditt 
arbetsrum såsom en svulten rovfågel. ”Kanske ni har några bra förklaringar? Undanflykter?”. 
Mäster Viroc öppnade sin mun och hade mage att möta din blick, men ångrade sig snabbt efter en 
titt i dina knivhuggande ögon. Du kunde inte motstå frestelsen utan ställde dig rakt framför 
honom och tittade upp i hans ansikte. ”Ja vad är det Viroc? Har alla dina hantverkare hosta? Eller 
håller gesällerna inte tukt på lärlingarna och du tvingas göra allt själv?” Man kunde ha målat 
väggar med sarkasmen som dröp ur din röst. 

Den här gången hade han vett att inte ens flacka med blicken. Du vände dig om. ”Vad skall 
jag ta mig till med er tre...” Du började gå omkring i rummet och lade ena pekfingret mot dina 
läppar såsom du hade för vana när du funderade. Hur skulle du bestraffa dem? Och hur skulle du 
få fart på dem?! Du kunde praktiskt taget HÖRA klirrandet av alla mynt som gick gillet förlorat på 
grund av deras söleri. 

Eller skulle du bestraffa dem alls? Vanligen skulle du ha varit oerhört sträng, men på sistone 
hade du försökt förnya dig en aning. Du hade en tid sedan blivit medveten om att du trots ditt 
skickliga ledarskap var en mindre omtyckt varelse i gillesmedlemmarnas ögon. De hyste tydligen 
ingen större kärlek för dig, fastän du hade deras respekt och gillet sett goda tider i dina händer. 
Enligt de flesta var du en sträng och ytterst skoningslös, kall arbetsledare – i vissas böcker till och 
med något av en slavdriverska. 

Hur hade du blivit sådan?, tänkte du för dig själv. Du som varit en så snäll flicka... 
 

Som ung gjorde du alltid som du blev tillsagd. Du var ingen rebell som din äldre syster, utan en glad och 
lugn flicka som lyssnade på sina föräldrar. Lydig var ditt andra namn. Då dina föräldrar lyckades köpa dig 
en lärlingsplats i ett glasblåseri sade du inte emot fastän du hellre skulle ha blivit grisuppfödare. Det var din 
stora dröm. Grisar var så söta tyckte du. 

Något mycket gott fick du visserligen ut av din lärlingsplats. Det var där du mötte Akilian. Han var 
fem ar äldre än dig, men fastän du var mycket ung blossade kärleken omedelbart upp mellan er. När du var 
15 ar och han äntligen blev en erkänd glasblåsarhantverkare gifte ni er. Av någon orsak ville Akilian kort 
efter det att ni skulle flytta till tvillingstäderna Manderon-Randeron. Även om det plågade dig att lämna din 
familj i Vikhamn, följde du utan klagomål med din make till ”den civiliserade världens hjärta”. Du fick utan 
större problem en plats i ett glasblåseri i Manderon, där du kunde slutföra din lärlings- och gesällstid. 

Ni upplevde några ar av sann lycka i Manderon, men sen började du märka små ändringar i din makes 
beteende. Han var allt mer borta hemifrån och skyllde på att han var tvungen att jobba allt längre dagar. 
Dina misstankar att han hade något fuffens på gång växte med tiden, men vad han egentligen sysslade med 
visste du inte. Oskyldig som du var fäste du dock inte så stor uppmärksamhet vid det hela. Livet lär, skulle 
du snart komma att märka. 
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En dag när du var tvungen att lämna glasblåseriet tidigt, eftersom en förkylning stockade till dina 
lungor, fann du att din make redan var hemma – mitt på ljusa dagen. Han var däremot inte ensam, utan du 
hittade honom i er sängkammare tillsammans med en annan kvinna. Det visade sig att vad din make sysslat 
med under all sin frånvaro, var att vara otrogen mot dig. 

Du flydde. Du kände dig utnyttjad, bedrägen och övergiven. Grundlurad. Oälskad. Hur hade du 
kunnat vara så naiv? 

Den dagen dog snällheten inom dig. Du bestämde dig för att ingen skulle behandla dig som skit längre. 
Ingen skulle ta dig för givet. Ingen skulle kunna såra dig igen. Du grävde ner dina känslor och lämnade kvar 
ett hårt skal utan medkänsla eller kärlek. Du skulle klara dig mycket bättre utan dem tänkte du. Det fick 
smärtan inom dig att lätta och småningom tyna bort. 

Det var inte bara dina mänskliga känslor som blev bortblåsta, utan dina drömmar också. Barn och ett 
långt lyckligt liv tillsammans med din käresta var nu ett minne blott. Du fyllde tomheten i din själ med det 
enda andra du hade i ditt liv – glasblåsandet. Du blev en arbetsnarkoman. Det var väl inte ett brott att 
behöva sitt arbete? Till en början dig ovetandes, ersatte du allt som hade med kärlek och känslor för någon 
annan att göra, med Glasblåsargillet. Oavsiktligt arbetade du dig automatiskt uppåt i gillet, tills det betydde 
mera för dig än någonting annat. Du blev mästare inom ditt hantverk. Nya drömmar började ta form. 
Drömmar om att styra gillet. 

 
Och två ar sedan hade du valts till Stormästarinna. Men som om en slöja dragits bort från ditt 
synfält hade du nu börjat inse vilket pris du betalat för det. Du hade inga vänner. Du hade ingen 
att älska. Ja, du var nu faktiskt redo att älska igen. Ditt hat för Akilian var äntligen borta. Under 
tiden hade du dock ändrats till ett livlöst skal av ditt forna jag. Men du ville hitta hem igen. Du 
ville bli som förut. 

Det var ingen lätt uppgift hade du funnit. Du försökte hela tiden hårt att inte vara så 
känslokall och elak. Det lyckades tyvärr inte alltför ofta. Ännu. Gamla vanor dör långsamt, antog 
du. Nu hade du visserligen chansen att ta ett litet steg i rätt riktning, om du valde att göra det. 

”Gå. Gör ert bästa.” Du lyckades till och med pressa fram ett litet leende. Det var länge sedan 
du lett senast. 

De tre mästarna såg förvånat och aningen oförstående på varandra. Du tryckte ner en önskan 
att schasa ut dem och nickade bara istället åt dem på ett uppmuntrande sätt. Eller vad du antog att 
var uppmuntrande och moderligt. Äntligen förstod de och makade sig hastigt iväg. 

Du kände dig smått bättre inombords. Du hade gjort en god gärning insåg du. Du behövde 
kanske inte vara en tyrann för att hålla gillet i styr. Dina positiva tankar bar iväg med dig till ett 
par gråa, charmanta ögon som på senare tid ofta fyllt dina dagdrömmar. De tillhörde din granne, 
som råkade vara Krukmakargillets Stormästare. 

Det rådde ingen kärlek mellan Glasblåsargillet och Krukmakargillet – deras medlemmar var 
nästan alltid i luven på varandra och tog varje chans som gavs att ropa glåpord åt varandra och 
förstöra varandras egendom. Orsaken till detta låg ursprungligen flera, flera ar i det förflutna, 
under gillenas forna Stormästares härskartider. Det sägs bland glasblåsarna att Krukmakargillets 
Stormästare började fejden genom att lura till sig en ytterst stor beställning. I stället för att 
glasblåsarna skulle ha levererat glasflaskor åt en kund, var det krukmakarna, eller ”Krukorna” 
som ni brukar kalla dem, som genom svek vann offerten och således levererade lerurnor. De 
ekonomiska förlusterna för gillet var gigantiska. 

Du hade själv hört denna berättelse av flera mästare, så du hade ingen orsak att betvivla dess 
sanningsenlighet. Krukmakarna å andra sidan hävdar att det gick till tvärtom. Gillesmedlemmarna 
drogs med tiden med i Stormästarnas hat för varandra och öppna stridigheter bröt ut mellan 
parterna. Stormästarna kunde inte tåla varandra och gjorde allt för att smutskasta den andre. Man 
skulle kanske ha trott att gillenas tvist fått ett slut när bägge Stormästare dog under mystiska 
omständigheter. Krukmakarna beskyller glasblåsarnas forne Stormästare för att ha försökt dränka 
deras forne Stormästare, medan glasblåsarna naturligtvis är övertygade om att det var tvärtom. 
Resultatet var i alla fall att bägge Stormästare drunknade i Omenfloden och hatet mellan gillena 
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blossade upp till oslagbara proportioner. Sedan dess har ingendera part lyft ett finger för att 
förbättra situationen. Gillena är idag varandras ärkefiender. 

Orsaken till att du ofta tänkte på Krukmakarnas Stormästare var dock inte det hat och den 
avsky som du annars kände gentemot Krukmakargillet och dess medlemmar, utan för att du mot 
förmodan blivit förälskad i honom. Han hade blivit Stormästare ungefär samtidigt som du och 
eftersom ni av slumpen bodde i brevidliggande hus, brukade ni träffas ganska ofta på gatan. Ni 
växlade sällan ord i det privata och han hade aldrig visat några tecken på att dina känslor ekade 
inom honom, men ändå kunde du inte rå för hur ditt hjärta fladdrade i hans närhet. Å andra sidan 
hade du inte heller på något sätt avslöjat din hemlighet för honom. 

Du kände på dig att ditt hjärta äntligen åter öppnats för nya kärleksaffärer och att du var 
redo för ett förhållande. Det var något som du behövde. Krukmakarnas Stormästare ansåg du ha 
många goda kvaliteter utöver sitt stiliga yttre. Han var en riktig herreman som var viljestark som 
du, men hade en mjukhet och ömhet som du saknade och fann särskilt beundransvärd. Det var 
dels för hans skull som du också ville ändras. Du ville att han skulle se dig för vem du egentligen 
var – den glada flickan som varit så älskvärd. Inte den strikta och kompromisslösa affärskvinna 
som du förvandlats till. 

Det hjälpte förstås inte att han som krukmakare högst sannolikt hatade dig som pesten. Det 
skulle inte förvåna dig, du hatade ju alla andra krukmakare. Det hade grotts in i dig under alla 
dina ar i gillets led. Men kanske det kunde finnas en möjlighet för er? Om du bara visste vad han 
tyckte och tänkte om dig! Världen kunde vara allt bra orättvis hade du märkt. Kunde det finnas ett 
sjukare skämt än att du åtrådde en man som antagligen avskydde dig, och som du med god orsak 
borde ha avskytt också? Så var emellertid inte fallet för din del. Skulle du våga, skulle du KUNNA, 
visa en gnutta värme mot honom någon gång? 

Med hans ansikte för din inre syn satte du dig ner bakom skrivbordet. Ditt goda humör 
överraskade dig och du började till och med humma på en visa såsom i din ungdom, medan du 
tog itu med nästa arbetsuppgift som stod på tur. 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Du är en riktig isdrottning som inte förråder några känslor utåt. Du har nog känslor nuförtiden, 
men du är bara mycket dålig på att visa dem. Detta får dig att verka kall och osympatisk. 
Kombinerat med din strikthet och vassa tunga, som du gärna gör bruk av för att slänga ur dig 
sarkastiska kommentarer eller svart humor, får det dig att t.o.m. vara lite elak. Du gillar att 
förolämpa andra i så intelligenta ordalag att målet för din sarkasm kanske inte ens förstår att 
denna blivit förolämpad. Du har dock ett stort begär att ändras och bli en snällare och varmare 
person, som är mer ett med sina känslor. Du talar alltid med en jämn, nästan monoton röst fastän 
det skulle koka inom dig. Undantaget till detta är när du vill betona något ord i dina  
kommentarer. Du har dina gillesmedlemmars respekt och är en mycket respektabel kvinna som 
känner till sitt värde. Detta gör dig inte till en fisförnäm societetsdam med näsan upp i vädret. Du 
är och förblir en mycket praktisk människa med båda fötterna på marken. Ditt gille styr du med 
järnnäve. 
 
 
OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Glasblåsargillet är ett av de minsta gillena och kan räkna sina gillesmedlemmar i tvillingstäderna 
till ungefär 100 stycken. Dess medlemmar är glasblåsare av alla slag, både såna som gör enkla 
vardagsföremål och såna som tillverkar värdefulla samlarobjekt och färgat glas. Gillet är varken 
fattigt eller rikt, bl.a. beroende på att råvarorna (olika sandtyper och metaller) är väldigt dyra. För 
tillfället uppgår gillets förmögenhet (vilket alltså kan användas för Stormästarinnans syften) till 
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450 guldmynt (100 guld är det samma som priset på ett hus i Manderon som jämförelse). 
Glasblåsarnas gilleshus är beläget i Randeron, inte långt ifrån gillets värsta konkurrent: 
Krukmakargillet. Eftersom gillena på många sätt tillverkar samma vara men i olika form, gör det 
dem till naturliga fiender. Fiendskapen görs inte heller lättare av den arslånga fejd som pågått 
mellan gillena sedan de forna Stormästarnas dagar. Glasblåsargillet gör allt i sin makt för att stjäla 
kunder av Krukmakarna och motarbeta deras verksamhet. 

Till Glasblåsargillets influenskretsar hör adelshuset Ängsnävan i Randeron, p.g.a. detta 
adelshus’ ägareandel i gillet. Adelshuset har å andra sidan också bidragit till gillets i allmänhet 
hyfsade finansiella situation. En annan viktig part som gillet har mycket kontakt med är 
smidjeguden VULCANUS’ Orden i Manderon, eftersom denna har förbindelser till dvärgarna. 
Genom orden har gillet kunnat köpa metaller av hög kvalitet från Dvärgariket. Gillet har även en 
välgörare vars identitet inte är känd, men som bidragit till några högst lukrativa 
affärsöverenskommelser i det förflutna. Gillet gör mycket affärer med Bryggargillet, eftersom 
bryggarna behöver något att stoppa sina drycker i. Bryggargillet är naturligtvis en stor kund som 
Glasblåsargillet tävlar med Krukmakargillet om. Sitt färgade glas säljer gillet bl.a. till Byggargillet 
när det har kunder som vill ha målade glasfönster i byggnader. 
 
 
NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
Glasblåsargillet har under flera ars tid varit i ett stort behov utav att bygga ut. Det har inte bara 
varit frågan om att bygga nya glasblåseri, utan också (och kanske främst) att få utbyggt gilleshuset 
som börjar bli lite för litet. Problemet har dessvärre varit, att det är Slantlånargillet som ägt marken 
där utbyggningen skulle ske och Slantlånarna har varit ovilliga att sälja, eller ens hyra ut marken. 
Lite mindre än tre veckor sedan kom dock Slantlånargillets Stormästarinna med ett förslag till dig. 
Slantlånarna var villiga att sälja marken till Glasblåsargillet för ett hyfsat pris, ifall Glasblåsarna 
gjorde en tjänst. Tjänsten gick ut på att gillet skulle vid en viss tidpunkt (två veckor sedan) ställa 
till med bråk i tvillingstäderna genom skadegörelse av olika slag (t.ex. kasta sönder fönster, vilket 
direkt gagnade Glasblåsargillet) och att jaga upp pöbeln mot Furstemakten med hopdiktade 
klagomål. I dina ögon verkade tjänsten inte alltför omöjlig att utföra, och dessutom behövde gillet 
verkligen den nya marken, så du gick med på affärsförslaget och ni gjorde ett muntligt kontrakt på 
det med Slantlånargillet. Bägge gille höll vad de lovat, men förstås kunde du inte ana att de 
kravaller, som dina gillesmedlemmar på din order varit med om att starta, skulle jäsa till de 
proportioner som de gjorde. Du hade aldrig kunnat ana att de skulle medföra dödsfall, bränder 
eller sådan osäkerhet i tvillingstäderna! Men när pöbelns raseri en gång väcks – är det då på falska 
grunder eller inte – så är den svår att stilla... Du undrar dock varför Slantlånarna ville att ni skulle 
starta upplopp. Vad hade de att vinna på det? Du misstänker dessutom att någon annan part har 
varit inblandad, eftersom stadsvakten varit så lamslagen under upploppen. (läs mer om 
oroligheterna i Workshop-dokumentet som skickades ut) 
 
En annan muntlig överenskommelse som du rätt nyligen gjort med Slantlånargillets 
Stormästarinna är följande. Slantlånargillet ville anlita Glasblåsargillet till att skicka en av era 
lärlingar till Fursteborgen för att där ta över en position som kammarpiga. Därtill skulle det vara 
en viss lärling, nämligen en ung kvinna som hette Lyra Vadelim. Du kunde genast ana vad detta 
handlade om. Troligen ville Slantlånargillet ha en spion i Fursteborgen. Men varför skulle den 
komma från ditt gille? Och varför måste det vara just Lyra? Slantlånargillets Stormästarinna ville 
inte svara på detta. Du tänkte redan tacka nej, när Slantlånaren gav dig ett erbjudande som var 
oemotståndligt. Hon gick med på att Glasblåsargillet skulle få växla till sig Ökenrupier hos 
Slantlånargillet. Ökenrupier, eller svartguld som det också kallas, är oerhört svåra att få tag på, 
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men som ditt gille smälter ner och använder sig av för att göra färgat glas till glasmålningar. Den 
färg som svartguldet ger åt glaset är ytterst sällsynt och eftertraktad. Gillet skulle göra en 
förmögenhet om du fick tag i svartguld, och utan provision därtill, så du gick med på affären. 
 
Dina senaste förehavanden med Slantlånargillet var allt annat än behagliga. Mindre än en vecka 
sedan kontaktades du av Slantlånargillets Stormästarinna, och blev utpressad! Hon hotade med att 
avslöja för stadsvakten att det var Glasblåsargillet som stod bakom kravallernas uppkomst. 
Eftersom oroligheterna kraftigt spårat ur, skulle Furstemakten vara oerhört intresserad av att finna 
en syndabock. Det var ju egentligen Slantlånargillet som låg bakom det genom att ha anlitat ditt 
gille för verkställandet, men eftersom ni inte gjort upp några muntliga kontrakt, finns det inga sätt 
som du kunde ha bevisat Slantlånargillets del. Du betvivlade däremot inte att Slantlånargillet lätt 
kunde ha övertygat stadsvakten om att Glasblåsargillet var skyldigt. Detta ville du undvika med 
alla medel – i värsta fall kunde det ha lett till gillets upplösning! Du var så illa tvungen att gå med 
på Slantlånarstormästarinnans begär. Således gick du med på att Glasblåsarna skulle ta emot 
okända örter från Färgargillet, sätta dem i flaskor och leverera dem till Lyra Vadelim i 
Fursteborgen. Vad hon skulle göra med örterna vet du inte, men du skulle gärna vilja veta... 
 
 
INTRIGER 
 
Du är väldigt upprymd inför det kommande stormötet, eftersom Krukmakarnas Stormästare 
kommer att vara där. Å ena sidan vill du visa dina känslor och se om han känner likadant, å andra 
sidan kan gillenas stridigheter inte ignoreras. Du måste göra ett beslut. Både när det gäller dina 
egna känslor och gillets känslor. Skall du fortsätta hålla dina känslor hemliga? Skall du fortsätta att 
inte göra något för att sluta stridigheterna med Krukmakarna? Om du bestämmer dig för att 
försöka sluta fred – och mot förmodan skulle lyckas – måste du ha en god orsak för dina 
gillesmedlemmar. Annars har du ett myteri i händerna, och det vill du verkligen inte. Hatet mot 
Krukmakarna är djupt ingrott, men har det pågått länge nog? Kanske det skulle hjälpa om du 
visste vad som egentligen skedde mellan gillenas Stormästare natten då de drunknade. Kan något 
annat gille månne ha snappat upp något nytt rykte på sistone? (Fred skulle förstås inte ändra på 
den saken att gillena är varandras konkurrenter, men kanske en sundare tävlan vore 
fördelaktigare för bägge?) 
 
För en tid sedan gjorde du ett avtal med Köpmannagillet om att tillverka färgat glas åt dem till  
mosaikfönster. Köpmannagillet hade en karavan redo att ta de färgade glasen söderut, men innan 
det skulle de leverera den speciella malmen som färgningen kräver till er. Glasblåsargillet skulle 
gärna ha levererat glasen till karavanen i tid, men problemet var bara det att ni inte fått 
mineralleveransen ännu. Var dröjer kopparmalmen riktigt? 
 
Glasblåsargillet har ännu inte köpt den mark som lovades av Slantlånargillet för att ni skulle ställa 
till med oordning i tvillingstäderna. Stormötet är ett ypperligt tillfälle för dig att konfrontera 
Slantlånargillets Stormästarinna och göra en fördelaktig affär, ni gjorde ju trots allt precis som ni 
blivit ombedda. Du är arg på henne för att hon pressat ut dig, men du vill ändå ha marken och 
billigt dessutom! 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
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RYKTEN 
 
Senast du var i kontakt med Ängsnävans adelshus fick du höra ett rykte om orsaken till att 
stadsvakten och armén varit så ineffektiva i att kväsa de nyliga upploppen i tvillingstäderna. 
Tydligen skulle Sömnadsgillets skökor ha fått soldater och befäl att missköta sig. 
 
Nyligen hittade du en liten lapp under dörrspringan när du kom till gilleshuset en morgon. 
Lappen var undertecknad ”Nattfjäril” – gillets okände välgörare med andra ord. Du vet inte vem 
Nattfjäril är, men enda sedan denna anonyma person via mellanhänder köpt en hel trädgård av 
glas, har gillet snappat upp små rykten som han skickat. Nu stod det på lappen att Slaktargillet 
springer ärenden för en av den undre världens ledande figurer. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: *Du får själv fatta en åsikt om vad du 

tycker om denna person* 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: Alltför stor på sig för sitt eget bästa. 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
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 ogillar denna kvinna starkt. Hon är en riktig 

slampa, och om det finns något du avskyr så är det skökor. Ni har träffats en gång tidigare 
och du lyckades förolämpa henne utan att hon förstod det, ointelligenta varelse som hon är. 

 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: Dina drömmars prins. Du är djupt förälskad i 

honom, fastän du hatar det gille han representerar. 
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: Har förfallit en hel del på sistone. Du vet inte längre 

om du gillar honom något vidare, men affärer har ni ju gjort länge. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
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