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Namn: Gimelá au’Darmalárek 
Yrke: Köpmannagillets Stormästarinna 
Ålder: 28 ar 
Varit som Stormästarinna: 1 ar 
 
INLEDNING 
 
Att tillbringa sin barndom som tjänare i ett adelshus kan få till och med de minsta saker att bli 
grova fel. Och för varje felsteg – en bestraffning. Lilla Gimela Darmalek var dotter till en piga och 
en stallare i Gullvivans hus. Hennes mor var mycket bestämd med att dottern skulle lära sig alla 
de oskrivna reglerna som adelsfolket höll så hårt på, eftersom detta skulle ge henne en möjlighet 
att själv bli en utmärkt piga när hon blivit gammal nog. Hon fick lära sig att stå, tala och föra sig 
rätt i alla situationer. 
 Men dottern ville annorlunda, hennes dagdrömmar handlade om de äldre adliga 
ynglingapojkarna och flickorna som förde sig med sådan stil och karisma. Hon brukade sitta och 
titta på dem när de vandrade förbi eller diskuterade med sina vänner sinsemellan och lade märke 
till alla små detaljer, alla knyckningar med handlederna och varje liten spetsdetalj i deras 
påkostade kläder. Själv bar hon en grå enkelt klippt klänning. Tjänstefolket brukade skämta om att 
lilla Gimela svärmade för de ståtliga adelspojkarna och det var i sig inte särskilt ovanligt. Men de 
hade fel, för Gimela drömde inte om deras gunst, hon drömde om att vara dem. 
 Gullvivans adelshus är kopplat till flera flodlandsriken genom giftemål. I Reyka har 
dessutom adelshuset ett sommarställe, och när adelsfolket en sommar gav sig av ditåt följde den 
unga kammarpigan Gimela med, första gången utan sin mors övervakande uppsyn. Det skulle inte 
dröja länge innan hon smet iväg med sina få ägodelar till staden Gadonioux för att skapa sig ett 
eget liv. Ingen hade dock berättat att livet utanför adelshuset skulle vara så svårt. 
 Fattig som en kyrkråtta, jobbandes på ett tvätteri, brukade hon sitta om kvällarna i sitt 
fönster och stirra ut mot stjärnhimlen, drömmandes om en bättre tid. Livet var hårt och hon hatade 
det med varje fiber i hela kroppen. Hennes enda vän var en åldrande halvbrottsling vid namn 
Sassmar Bodová, som brukade sitta med henne på trappan utanför tvätteriet och lyssna på hur hon 
klagade och klagade. Hans favoritsamtalsämne å andra sidan var hur lättlurade folk kunde vara, 
sålänge man visste hur man skulle spela dem. Han berättade för henne om sina uttänkta 
bedrägerier, det ena mera elaborerat än det andra. Hans uppenbara fattigdom vittnade dock om 
att han inte satt någon av dem i praktisk användning. 
 Tvätterskan Gimela hade småningom i desperation börjat överväga prostitution när turen 
plötsligt kom att vända hennes liv tvärt. I Reyka var nämligen handel med värdepapper väldigt 
utbredd. Dessa kallades vinstdelobrev, och var utfärdade på andelar av handelskaravaner som 
gett sig av för länge sedan. Skulle någon av dessa karavaner återvända till staden skulle dess 
innehåll tillfalla ägaren av värdeandelsbrevet till den del pappret angav. Det var ett sådant papper 
som Gimela hittade kastat i en gränd invid det ställe där hon övernattade. Eftersom det möjligen 
kunde vara värt några kopparmynt tog hon vara på det, men inget skulle kunnat förbereda henne 
på shocken av att höra att den på vinstdelobrevet tecknade karavanen hade rulla in i staden några 
dagar senare. Eftersom det visade sig att hon var den enda med brev på karavanen, så tillföll hela 
karavanen med dess innehåll henne. Dess innehåll var inget mindre än silke, vilket gjorde henne 
förmögen över en natt. Hon köpte sig genast adelskläder och mycket annat hon tidigare inte ens 
kunnat drömma om. 
 Lastad med rikedomar kom Gimela Darmalek tillbaka till Randeron, förmögnare än hon 
någonsin vågat drömma om. Men trots alla pengar tycktes hon inte kunna komma närmare att få 
en adelstitel som hon drömde om. Det var då hon såg några av köpmannagillets mästare komma 
förbi och såg hur rikt klädda dessa verkade. De talade som högborna om sina affärer och förde sig 
som om de ägde hela staden. 
 Nästa morgon skrev Gimelá au’Darmalárek in sig i köpmannagillet och några mutor såg 
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till att hon slapp allt det arbetsamma med lärling och gesällstatus och direkt kunde börja arbeta 
från hantverkargrad. Men det stod snart klart att köpmannayrket var kompliserat, enformigt och 
att det skulle dröja alldeles för länge (om någonsin) som det skulle kunna ge Gimelá det hon 
drömde om. Så hon drog sig till minnes sin gamle vän Sassmar Bodovás svamlerier och gick till en 
annan köpman. Hennes erbjudande var enkelt: Ge mig en del av dina pengar så skall jag fördubbla 
dem inom en vecka. Hon tog sedan den lilla summan och gick till en annan köpman med samma 
erbjudande, varvid hon fick ungefär samma summa tillbaka. När hon en vecka senare gick tillbaka 
till den första köpmannen och gav honom hans pengar fördubblade, kunde hon se hur girigheten 
fick honom att tacka ja till erbjudandet att satsa dessa pengar ännu en vecka. Samma sak hände 
med den andra köpmannen. Följdaktligen lyckades hon skapa en spiral av satsning av pengar så 
att de två köpmännen i princip betalade varandra med sina pengar och sedan satsade ännu mera i 
retur eftersom detta var den bästa utdelningen de någonsin kunnat föreställa sig. Hon lät dem 
hålla på ett tag, tog sedan bådas pengar och sina egna och köpte sig enda till toppen som 
stormästarinna över det äldsta handelsgillet i Manderon-Randeron. Från denna position var den 
första åtgärd hon gjorde att sparka ut de nu utblottade köpmännen ur gillet, vilket effektivt såg till 
att ingen brydde sig om deras protester.  
 En ny era i gillet hade börjat, och Gimelá hade nått sin dröm. Det första hon gjorde var att 
se till att förbättra etiquetten och uppförandet i gillet och införa mängder av små regler för 
uppförande, som alla skulle följas till punkt och pricka. 
 
 
NUTID, NATTEN TILL GÅRDAGEN 
 
Natthimlen sträcker sig över Aea och skuggar även norra Manderons finare kvarter, där har 
Köpmannagillet sin gillestuga. Det är egentligen så stort att det inte borde kallas stuga, utan 
snarare herrgård med sina våninar och otaliga rum. I det finaste rummets fönster längst upp i 
västra alkoven lyser det dock ljus ut i mörkret. 
-"...och således är det under en sann köpmans värdighet att kommentera sådana oegentligheter i 
en dams närvaro", säger du avslutningsvis och lutar dig bakåt i din divanstol med en sval min, för 
att visa att du inte tänker höra mer om den saken. 
 Framför dig står Rennalac, en mästare av köpmannagillet. Han är en äldre man som varit 
köpman längre än de flesta andra har levat, och vad som är kvar av hans hår har sedan länge 
grånat, liksom hans fintrimmade skägg. Också resten av honom är klätt i kläder som vilken 
adelsman som helst skulle kunna bära utan att skämmas. Han ser dock ut att vara obekväm i dem, 
lite vilsen. Men det är på ditt insisterande som han nu bär kläder som anstår din rådgivare. En 
uppgiven suck undslipper honom, innan han svarar: 
-"Åh, mycket väl, jag sköter om saken." Någonting av känslolösheten i orden skvallrar om att det 
är en mening han använder ofta i din närvaro. Men sedan blir hans min med ens allvarlig igen. 
-"Stormästarinna, är ni medveten om att det stora armötet är i övermorgon..." 
-"Ja, jag har valt ut den perfekta klänningen med smycken. Det blir inte för överdånig, men ändå 
ärofull och sofistikerad", avbryter du. 
-"Precis. Mycket smakfullt är jag övertygad om stormästarinna, men det är ändå andra saker som 
ni bör tänka på inför mötet. Som ni säkert kommer ihåg så har gillet företagit sig en hel del saker 
av ytterst känslig natur. Ni erinrar er måhända besöket från Andai Lagraine av Orkidéns hus för 
tre veckor sedan, och alla överenskommelser som gjordes då." 
 Du minns detta klart. Den ståtliga adlingen som bad om en audiens med dig och din 
rådgivare. Det var en man som visste betydelsen av stil och etiquett. Ett litet leende spelar över 
dina läppar när du tänker på honom. Rådgivaren fortsätter: 
-"Det gillet kom överens med honom om, var att stöda Andai i hans försök att ta furstemakten. 
Inte direkt något riskfritt företag. Många är involverade, men vårt gilles primära uppgift var att 
utnyttja vårt inflytande i nordanriket till att pressa kungamakten att erkänna Andai som furste sedan 
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kuppen gjorts. Detta kunde endast vårt gille ha klarat av med det handelskontaktnät vi förfogar 
över. Till och med kungen måste lyssna till ett gille som kan stoppa hela handeln i hans rike. Vi 
skickade ett brev till kungen, och detta kom fram dagen efter natten för övertagandet av 
furstemakten. Detta var igår. När kungen fått brevet och hunnit kolla upp saken så var det 
meningen Andai redan skulle ha suttit på furstetronen och det skulle inte ha funnits nåt att göra åt 
saken. Vi har dock inte hört något från fursteborgen om hur maktövertagandet lyckats, och det 
oroar mig ändlöst..." 
-"Och vad fick vi i utbyte för detta utnyttjande av våra kontakter till Eldaron, rådgivare?", frågar 
du, trots att du vet svaret. 
-"1150 guldmynt stormästarinna", säger rådgivaren genast och blir sedan tyst. Summan är 
gigantisk, också för köpmannagillet. Med dessa kistor i er källare är det mycket sannolikt att 
köpmannagillet blivit det rikaste gillet av alla. Kanske med undantag av Slantlånargillet då, 
eftersom ingen vet hur mycket guld de sitter på.  
-"Dessutom lovade lord Andai att gillet skulle ha den nya furstens tacksamhet för sina tjänster, 
något som kan komma väl till pass under det kommande aret. Så om det nu.." 
 Du reser dig plötsligt och sveper förbi din rådgivare. Du känner dig på sprudlande gott 
humör. Detta kommer att göra att du kommer att gå till historien som den största av 
köpmannagillets stormästare genom tiderna. Sannerligen, något sådant måste firas. Du tar 
kristallkaraffen och häller upp åt er generöst av ett dyrbart sötat vitt vin från sydländerna. Du 
räcker rådgivaren det egna glaset och låter dig inte ens nedslås av den uteblivna 
tacksägelsebugningen från hans håll. Snarare verkar han vänta på att få fortsätta, vilket han också 
gör sedan du suttit dig ner. 
-"Men det är ju inte det enda vi lovade att assistera med för att se till att maktövertagandet skulle 
lyckas. För att lyckas med någonting sådanthär måste ju den gamla fursten först undanröjas, helst 
så att han skriftligen överlät makten till lord Andai just dessförinnan. Och för att lyckas detta 
komma att krävas någon som var nära fursten och kunde assistera från fursteborgen när den tiden 
var mogen. En spion alldeles inpå fursten, samt en till som kunde röra sig fritt i borgen. Vi skulle 
se till att denna spion kom på plats, genom att använda oss av andra gillen för att inte röja att det 
var vi som låg bakom." Rådgivaren tar häremellan en klunk av vinet och fortsätter sedan tala. 
-"Att skaffa den som skulle röra sig i borgen var enkelt. På Lord Andais tillrådan hade vi en av 
våra köpmän, en man vid namn Kindrial med ett öga och ett ärr som löper lodrätt över ena 
ansiktshalvan, att kontakta krukmakargillet. Det var nämligen så att krukmakargillets stormästare 
hade en kusin som jobbade i fursteborgens kök sedan tidigare. Vår man Kindrial övertygade 
krukmakarstormästaren att värva dennes kusin som spion, för att när tiden för maktövertagandet 
assistera med information och hjälp inifrån. Hjälpen skulle bestå i att under ett visst klockslag 
under dagen för maktövertagandet öppna en dörr i yttermuren åt Orkidéns styrkor. I utbyte mot 
detta erbjöd Kindrial krukmakargillet att ta så mycket lera som de ville från en holme som 
köpmannagillet äger vid Omenflodens mynning. Dessutom gav han dem en påse mynt att ge åt 
krukmakarkusinen. Kindrial utgav sig för att handla endast i eget intresse, så köpmannagillet kan 
inte knytas till detta..." 
-"En skål för Kindrial då, det är brukligt och rätt att tilläna uppskattning till de som förtjänat den. 
Det visar storsinthet i fina sällskap!", säger du och höjer ditt glas. Sedan dricker du, och njuter av 
den delikata smaken hos vinet när det flyter som balsam över din tunga. Rådgivare ser irriterad ut 
över att han blivit avbruten, tar en kvick klunk och fortsätter nästan innan han hunnit svälja. 
-"Hehummm... jo, måhända, men det var den enklare delen. Den andra spionen, den som skulle 
komma inpå fursten var en knepigare fråga. Lord Andai föreslog att man skulle fixa undan 
furstens gamla kammarpiga och sätta vår egen i dennes ställe, under förklädnas som 
kammarpigans dotter. Fursten är en misstänksam man, men han litar på sina gamla trotjänare, och 
detta skulle vi på detta sätt utnyttja. För att göra detta skulle vi alltså kidnappa den gamla 
kammarpigans riktiga dotter och hålla denne gisslan för att tvinga henne att samarbeta med oss. 
För att också i detta dölja våra spår lejde vi utomstående hjälp. Nämligen självaste slaktargillets 
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stormästare." 
 En kall kåre löper längs din ryggrad och du frågar: 
-"Är det inte han som är den där psykotiska figuren med de stirrande ögonen, dom de säger lika 
fort kan knivhugga och äta upp folk som att se på dem?" Rådgivare Rennalac nickar. 
-"Just den samma. Vi skickade en budbärare till slaktargillet, med en full uppsättning av 
Qualaariska tortyrverktyg i gåva mot att han skulle hjälpa oss att under en bestämd natt för två 
veckor sedan, före den gamla kammarpigan kommit hem från borgen, kidnappa 
kammarpigedottern. Han skulle sedan hålla henne i gränden intill kammarpigans hus och när det 
knackade på fönstret innifrån skulle han visa upp henne vid fönstret så att den gamle pigan skulle 
veta att vi menade allvar. Slaktargillets stormästare gick genast med på att göra detta för oss. Lord 
Andais hantlangare skulle vara inne kammarpigans hus och skötte själva utpressningen, men vi 
vet naturligtvis inte vem eller vilka dessa var." 
 Du ställer ifrån dig det tomma vinglaset på ett bord i närheten och lutar dig mot din 
divanstol. 
-"Utmärkt. Men detta tråkar mig, kunde detta inte diskuteras någon annan gång. Jag kommer 
knappast att imponera någon vid stormötet med att ha väldiga påsar under ögonen under 
stormötet imorgonkväll för att jag talat med dig rådgivare under dessa ogudaktiga natteglas 
istället för att njuta min skönhetssömn." 
 Nu är rådgivarens tålamod helt klart på upphällningen, och han ryter till. 
-"HÖRDU FLICKSNÄRTA! Jag har spelat dessa spel medan du ännu sög mjölk från din mors 
bröst! På stormötet kommer det att finnas andra stormästare, och alla av dem kommer att vara 
samvetslösa nog att STRYPA SINA EGNA MÖDRAR FÖR RÄTT PRIS! Och du, dej skickar vi in i 
denna håla för att försvara köpmannagillets ställning?! Du gör gott i att lyssna till det jag säger, 
eftersom din och gillets framtid kan hänga på det!!!". Rådsherrens ansiktfärg har nu växlat till en 
djupt röd. 
 Ilska blandat med nervositet och shock får dig att resa dig snabbt. Din röst blir pipigt 
gnällande, på gränsen till falsett och du darrar när du med knytna nävar skriker tillbaka: 
-"Jag är INGEN FLICKSNÄRTA! Jag är STORMÄSTARINNA! Och jag kan inte se hemsk ut på 
stormötet, då kommer de att säga att köpmannagillets stormästarinna är en sjuk kryppling och att 
hennes gille inte är ett dugg bättre! Och ingen skall kunna säga nåt dåligt om gillet, INGEN! Jag 
tänker inte låta dem! Inte slantlånarna, verkligen inte sjöfararbusarna, och sannerligen inte dom 
där lortiga förbannade skitkryparna till spillkärrargille!" Det sista ropar du i en röst som hotar 
krossa varje glas i rummet. 
 Rådgivare Rennalac säger "Vi får se." med en isdrypande röst och gör sedan mot dörren. 
Halvvägs dit svänger han sig om och talar igen, men snabbt denna gång. 
-"Vi vet att båda spionerna kommit in i borgen och att de varit verksamma där upp till dagen för 
det planerade maktövertagandet. De har skickat uppgifter till våra mellanhand Kindrial genom 
tomma öltunnor påväg ut från fursteborgen. Detta har Kindrial lyckats med genom att få 
bryggargillet, som hämtar tunnorna, att samarbeta då att han utgett sig för att företräda 
stormästaren av bryggargillet i detta. Bryggarstormästaren är ett försupet vrak, så det har inte varit 
svårt att nästla sig in, då hela bryggargillet knappt vet vad eller vem som styr det. Om det inte 
åker ut under morgondagens stormöte vet jag inte vad... Kindrial har alltså tagit emot spionernas 
rapporter och förmedlat dem vidare till Orkidéns adelshus. Problemet är att vi inte vet vad som 
hänt sedan dagen för maktövertagandet, eftersom Kindrial nu saknas. Vi kan inte hitta honom. 
Där har du något att tänka på Gimelá. God natt." Rådgivaren svänger sig om och lämnar rummet 
med att smälla fast dörren. 
 Du står kvar, fortfarande darrande. Hur understår den gamla drasuten att säga sådant till 
dig? Som om du var en vanlig värdelös liten tvätterska igen! Det finns inget du hatar som när folk 
tror att de är bättre än du, att du inte är värd något. Och att tilltala dig med ditt förnamn! Åh, du 
ska allt... ska allt... ska.... 
 Du sjunker ihop och kan inte hejda varken tårar eller snyftningar. Det dröjer ett tag, och du 
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kryper ihop i divanstolen där ingen kan se dig. Ett bra tag senare har du samlat dig igen. I den 
tidiga morgonens första ljus ger du dej själv ett löfte. 
 
Du skall allt visa dem. 
 
 
OM GILLET 
 
Köpmannagillet är ett av tre handelsgillen och sitter således säkert från att röstas ut ur 
gillessammanslutningen. Dess förmögenhet i nuläget (vilket alltså kan användas för 
stormästarinnans syften) är 2100 guldmynt (100 guld är det samma som priset på ett hus i 
Manderon som jämnförelse). Medlemmarna i gillet är köpmän som opererar över hela världen. 
Deras exakta antal är okännt, men i Manderon-Randeron finns det 300 stycken som står till 
förfogande. Köpmannagillets huvudkvarter finns i Manderon, var också största delen av deras 
influenser sträcker sig. Till dessa kontakter kan räknas kungamakten, alla adelshusen, utländska 
handelsmän, furstemakten (åtminstone före maktövertagandet, men just nu vet man inte), samt 
alla de andra gillena som i något skede har haft gemensamma affärer med köpmannagillet. 
 Köpmannagillets absolut största motståndare är sjöfarargillet, då dessa är de enda som kan 
konkurrera. Allt som rör sig över land sköter köpmännen, medan allt som förs via vatten är 
sjöfararnas territorium. Köpmannagillet gör ständigt allt för att överglänsa och motverka 
sjöfarargillet. 
 
 
INTRIGER 
 
Köpmannagillets ställning som pålitlig handelspartner i tvillingstäderna har på sistonet fått en 
uppsving i och med att Tårarnas Döttrar anlitat Köpmannagillet att annordna anskaffning av allt 
material samt byggandet av ett tempel till sorgens och hämdens gudinna TETHYS (gå till sidan 
http://www.eloria.fi/Lajv/Kampanjer/Aea/Aea_kampanj_gudarna.htm#TETHYS ifall du önskar veta 
mera). Detta klarar köpmannagillet dock inte av utan hjälp av andra gillen. Tårarnas Döttrar 
kommer att betala 500 guld för hela templet när det står klart att invigas. Till bygget kommer att 
behövas: 

- Färg (till målning, lila och svart mestadels) 
- Glas (Till fönsterrutorna, med omväxlande mönster) 
- Ljus i massor 
- Byggare och råvaror (sten och trä) 
- Lerplattor till taket 
- Altardukar och broderade gobelänger gestaltande symboler knytna till gudinnan 

Förhandla fram så förmånliga avtal som möjligt med de andra stormästarna. Allt som i slutänden 
hamnar under 500 guld är ren vinst, medan allt du inte får köpt eller går över det kommer direkt 
ur köpmannagillets skattkistor. Templet måste i vilket fall som helst byggas. 
 
Kyrkor och tempel tycks vara något som byggs flitigt också söderut. I södern längs kusten kämpar 
köpmannagillet och sjöfarargillet kontinuerligt om att vara den främsta samarbetsparten norrut. 
Detta är en kamp som sjöfarargillet allt med kommit att dominera. Men för ett ar sedan fick 
köpmannagillet en verklig öppning när en rik och mäktig person i Sallah bestämde sig för att 
beställa mosaikfönster till sitt tempelbygge av gillet. Köpmannagillet vände sig således till 
glasblåsargillet hemma i Manderon-Randeron och kom överens om en tillverkning av färgade 
glasrutor till mosaikfönstren. Sedan skulle karavanen skickas såfort våren kommit. 
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Nå, våren har kommit, men ingen karavan har skickats iväg, eftersom glasblåsargillet ännu inte 
levererat de färgade glasrutorna. Detta trots att köpmannagillet redan länge sedan skickat dem en 
vagn fylld med den kommarmalm som de sade de behövde för att få den rätta röda färgen i glaset. 
Vad är det egentligen som dröjer? Det är ytterst viktigt att karavanen kommer iväg så fort som 
någonsin möjligt! Du vill inte höra några ursäkter eller förklaringar! Fönstrena skall vara gjorda! 
Det blir inte bättre av att du ryktesvägen hört att sjöfararna på något sätt lyckats börja föra 
olivlampolja till Nordanländerna. De kommer snart att bli alltför dominerande om du inte gör 
något åt det! Karavanen måste iväg! 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
För tre nätter sedan såg en köpman i Manderon, som var påväg hem väldigt sent på kvällen, hur 
en större grupp människor hade samlats utanför den södra muren vid fursteborgen. Han berättar 
att han betraktat dessa från ett mörk hörn i närheten och lagt märke till hur de börjat gräla 
sinsemellan. Han tror att det kan ha varit frågan om två olika grupper som träffats där, men 
verkligen inte var glada över att se varandra. De såg dock ut att vänta på någonting speciellt och 
kikade ständigt upp mot fursteborgens kärntorn. Köpmannen betraktade dem ett tag, men när 
inget destomera hände gav han sig av därifrån. 
 
Dina undersåtar bevakar dagligen vad som pågår vid sjöfartsgillets lagerbyggnader. De såg hur en 
vagn lastad med tyger kördes ut därifrån och in mot staden. Eftersom köpmannen som sett detta 
inte hade något bättre för sig just då för tillfället, följde han efter vagnen och såg att den slutligen 
levererade sin last till bryggargillets gillestuga. Varför skulle sjöfararna leverera tyger åt 
bryggarna? 
 
 
ÖVRIGT 
 
Det är en av gillets bäst bevarade hemligheter att den förre stormästaren av köpmannagillet hatade 
krukmakar och glasblåsargillet på grund av gammalt gråll. Denne hade dom båda lönnmördade 
och kastade i Omenfloden så att det skulle se ut som om de dränkt varandra. Sedan dess har 
krukmakarna och glasblåsarna varit bittert stridande. Men detta gjordes som sagt före din tid i 
gillet av din föregångare. Han är själv död vid dethär laget. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Eftersom detta är ditt första gillesstormöte, varför du inte någon stormästare ännu. Men de känner 
å andra sidan inte dig heller. Du tänker göra ett värdigt intryck på dem! 
 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: Du kan inte tåla henne, ni är varandras 

ärkefiender. 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
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GILLESTRIDEN 
Köpmannagillets Stormästarinna 

Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 
person under spelets gång*  

 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: Du har hört att han är en riktig psykopat och kan därför 

löna sig att se upp med.  
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång*  
 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
 
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: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång*  
 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång*  
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