
GILLESTRIDEN 
Krukmakargillets Stormästare 

Namn: Leopold Edavo 
Yrke: Stormäste för Krukmakargillet 
Ålder: 31 ar 
Varit som Stormästare: 2 ar 
 
INLEDNING 
 
Med en jämn rörelse trampade du på pedalen som fick skivan med lerklumpen att rotera. Du 
doppade dina händer i en skål vatten bredvid dig och omslöt sedan den obestämda formen i ett 
stadigt grepp. Den mjuka massan gled mellan dina handflator och du kände hur friktionen svagt 
värmde upp det som skulle bli en lerbägare. Du pressade ner dina tummar i mitten av den nu 
cylindriska formen och gjorde samtidigt en rörelse såsom att kupa vatten ur ett fat. Leran sög 
snabbt i sig fukten ur dina blöta händer och du saktade ner skivans fart medan du åter igen 
doppade dem i vattenskålen. Tingesten framför dig började redan påminna om vad den skulle bli. 

Ibland brukade du sent om kvällarna gå till ett av de många krukmakerierna i 
tvillingstäderna, smutsa ner dina händer och i praktiken ägna dig åt det yrke vars lärling du blivit 
redan som ung pojke. Som Stormästare togs din tid numera upp av allt annat än att själv sitta och 
skapa bruksföremål och konstverk ur det material som var hantverkets själ och hjärta. Att själv 
jobba vid arbetsbänken var dock ett ypperligt sätt för dig att slappna av efter en hektisk dag hade 
du märkt. Det gav dig dessutom ett andrum att fundera i lugn och ro utan distraktioner av något 
slag. De flesta krukmakare var morgonmänniskor – de kom till sina krukmakerier i gryningen, 
började elda i ugnarna, tillverkade lerföremålen under dagen medan ugnarna blev heta och lät 
dem sedan härdas över eftermiddagen, kvällen eller natten. Således var du för tillfället helt ensam 
där du satt och arbetade i skenet av några talgljus. 

Du älskade doften av våt lera. Den påminde dig om din barndom. 
 

Din morfar hade ett krukmakeri och det var tack vare honom som ditt intresse för hantverket växte fram. 
Eftersom dina föräldrar inte hade råd med ett eget hus bodde ni hos din morfar ovanför hans krukmakeri. 
Som liten var krukmakeriet din lekplats. Släkten från din mors sida hade en lång tradition av att producera 
skickliga krukmakare och det blev snart din dröm att följa dem i fotspåren. Din far – en storväxt byggare – 
hade dock andra planer för dig. Krukmakeri var för kvinnor ansåg han. En riktig karl jobbade med hela sin 
kropp, såsom en byggare, inte med bara sina fingrar. Du var däremot väldigt skicklig med dina händer och 
fingrar och hade alltid varit aningen för spinkig för ett tungt hederligt karlajobb. Du hade dessutom sann 
talang och var konstnärlig av dig. Du ville verkligen inte bli någon byggare, för att forma leran var vad du 
brann för. Din fingerfärdighet var lyckligtvis inte din enda styrka, utan du var, likt din morfar, väldigt 
viljestark. 

Din bångstyrighet kostade dig mycket smisk – visserligen inte mer eller mindre än vad som ansågs 
höra till en ordentlig uppfostran – men till sist belönades din envetenhet och din morfars påtryckningar. Du 
fick gå i lära i din morfars krukmakeri. 

Aren som lärling och gesäll gick fort förbi och redan som 19 aring var du en fullärd hantverkare och en 
fullvärdig medlem av Krukmakargillet. 

 
Det började bli sent. Du skulle mer än gärna lämnat några glas till och gjort ytterligare några 
bägare, men sanningen var att du behövde din nattsömn mer än känslan av tillfredsställelse som 
arbetet gav dig. 

Med en järntråd fastspänd mellan två träpinnar skar du loss den färdiga bägaren från 
krukmakarskivan och lade den därefter varsamt på en hylla för att torka. Adiala, vars krukmakeri 
du befann dig i, fick lov att bränna den i ugnen imorgon. Du städade hastigt upp efter dig, blåste 
ut ljusen och steg ut i Randerons svala kvällsluft. 

Du hade en dryg talgdanks promenad hem till din ödmjuka boning. Detta betydde förstås 
inte att du bodde i elände, men trots din ställning som Stormästare hade du inte omgivit dig själv 
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med mängder av värdeföremål och dyrbarheter såsom du visste att vissa andra Stormästare och 
Stormästarinnor gjort. Din största plikt var gentemot gillet, inte dig själv. Förvisso var dina 
inkomster som gillets ledare större än gemene krukmakares eller till och med mästares, men du 
föredrog att spara eller ge den del du inte behövde till fattiga som hade större nytta av slantarna. 
Du var en rätt from man med förvånansvärt få laster. I alla fall när det kom till ditt personliga liv. 
När det gällde gillets affärer kunde du vara precis lika hänsynslös och hård som någon av de 
andra gillesledarna. Gillets bästa framför allt. 

Din färd genom Randerons slingrande små gator tog dig förbi ett utsirat hus som aningen 
stod ut i den här delen av Randeron. Några väldigt attraktiva kvinnor i bästa klänningar stod vid 
ytterdörren. Du hade svårt att inte lägga märke till deras djupa urringningar och fylliga byster. En 
glänsande svart vagn dragen av en hög mörk hingst bromsade precis upp framför huset när du 
gick förbi, och du såg en ung välklädd man stiga ut och välkomnas av damerna. Det skrek pengar 
om honom. 

En oljig smak av avsky och äckel trädde fram i din mun och du spottade i rännstenen. Du 
hade lust att gå fram till sprätten och skrika några väl valda ord. Madame Bardavas bordell var ett 
välkännt tillhåll för de adliga och rikas dekadenta, perversa njutningar. Ett syndernas näste som 
lockade sedliga män till ett liv av horeri. Olyckligtvis var du tvungen att erkänna att du besökt 
detta horhus. 

Plötsligt stannade du upp och vände halvt om för att gå över gatan till de välkomnande 
ljusen. Motstridiga känslor omfamnade dig. Ett fruktansvärt, djuriskt begär tog dina länder i 
besittning och du rös av längtan efter mjuka, varma former under dina händer och svettiga 
kroppar som pressades emot din. En kaskad av upphetsande, upprörande bilder strömmade 
genom ditt inre. 

 
Som nybliven hantverkare ändrades ditt liv avsevärt. Plötsligt hade du pengar att göra av med. Du fick också 
upp ögonen för det motsatta könet och förstod snart att med kvinnliga mått mätta så var du en ytterst 
bländande och stilig yngling som fick unga damer att tråna efter dig. Till en början tog du dina välförtjänta 
slantar till skökorna. Du hade inga problem att pruta ner priset för de mer välformade, attraktivare hororna, 
hos vilka du inte bara lärde dig älskogens konster, utan också att argumentera i fråga om affärer. 

Småningom märkte du att du med enbart några stop öl, några välvalda ord och ditt vinnande leende 
kunde få vilken kvinna som helst i säng. Det var mycket billigare än att utnyttja yrkeskvinnorna och därtill 
mycket roligare och mer varierande. 

Du blev ständigt förälskad i nya skönheter och kunde inte få dem ur ditt huvud innan du särat på 
deras ben minst en gång. Du tröttnade dock fort på dina erövringar och sökte konstant efter nya skåror att så 
i. Din hunger var outtröttlig och din moral tvetydig. Du lämnade hela led av gråtande, svärande flickor med 
brustna hjärtan efter dig. Du var en riktig kvinnokarl. 

Detta pågick i 3-4 ar, tills en dag i gudatiden El’Kos’Serim. 
Under Dårarnas Dag och Natt några dagar tidigare hade du varit rätt berusad och kännt för att fira 

arets festliga höjdpunkt på ett verkligt speciellt sätt. Det var vissa ställen som inte ens ditt ansenliga ansikte 
räckte till för att ge dig inträde. Bordellmamman Bardavas lyxiga horhus var just ett sådant. En tid före 
festligheten hade du gått förbi huset och häpnats över skönheten hos de anställda som väntade på kunder 
utanför. Du hade slagits av ett oemotståndligt begär och fick inte skökorna ur dina tankar. Du visste 
dessvärre att du aldrig skulle ha råd med ens en av dem, för att inte tala om de tre som plågade ditt sinne. 

I ditt fulla tillstånd var din lösning på problemet en kriminell åtgärd. I folkmassornas vimmel lyckades 
du slå ner en adelsyngling och stjäla hans ståtliga mask och hans pengapung. Utrustade med dessa samt 
varje egen liten slant du kunde klämma fram begav du dig till bordellen. Klädd i din nya mask ljög du vid 
dörren om att vara en adelsman – ett faktum som inte betvivlades under Dårarnas Dag och Natt – och 
släpptes in. 

Alla dina pengar och masken du stulit gick åt till att få det du ville ha. Du fick en dag och en natt som 
du aldrig kommer att glömma, fastän du nuförtiden så skulle önska. 

När ditt guld inte längre räckte till fler tjänster och du vägrade ge dig iväg, blev du utkastad. Du var 
som bedövad av all den njutning du fått uppleva och allt ogudaktigt som ni utsatt era kroppar för. Precis 
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som om du hade blivit drogad – i det här fallet av en överdos passion – genomgick du en slags mental 
baksmälla och abstinens på allt vad som hette extas. Du ville samtidigt ha mera, men ju mer du åtrådde desto 
sämre mådde du. Du började äcklas över allt du gjort, inte bara under Dårarnas Dag och Natt, men också 
under de senaste aren. Dina kval blev allt värre. Hur hade du kunnat sänka dig så lågt? Hur hade du kunnat 
bli ett sådant svin? Varför hade du inte sett förstånd tidigare? Du hade ju blivit en avskyvärd hora inte olik 
de billiga skökorna i de värsta slumgränderna! 

Du tömde innehållet i din mage och drev omkring i Randeron några dagar. Utan mål. Utan hopp. Tills 
du mötte den vandrande brunkåpan. 

Du lyssnade till SERIMs prästens fördömande predikan och grep tag i den lilla gnutta hopp som 
endast de verkligt lyhörda kunde tolka ur hans tal. Du visste nu vad du var tvungen att göra. Det fanns bara 
en utväg – ett sätt att finna sinnesro och börja den långa vägen till försoning. Ett val som kunde lätta dina 
synder, ty de kunde aldrig renas eller förlåtas, endast straffas. Men kanske straffet skulle vara lättare om du 
ändrade på dina vanor och ångrade dina synder. 

Således, under den femte dagen i SERIMs dystra, betänkande gudatid, svor du ett löfte om celibat i 
gudens namn. 

 
NEJ! 

Du kämpade emot frestelserna som skakade din själ. Det var ett krig som du förde var dag 
med dig själv. Dina lustar hade nästan dragit ner dig i fördärvet en gång. Du skulle inte låta dem 
styra dig igen! Inte nu när du kommit såhär långt – när du hållit ditt löfte i alla dessa ar. Du slöt 
dina ögon och gjorde ditt bästa för att pressa bort glimtarna av ditt forna liv, som ständigt lurade 
på dig i skuggorna av ditt jag. Redo att ta över ögonblicket som din självbehärskning stapplade. Se 
men inte röra, intalade du dig själv. Längre än så kunde du inte tillåta dig själv att gå. 

Med en djurisk grimas och en suck som om du höll på att repa dig från en övermänsklig 
baksmälla vände du hemåt. 

Du var nu en ny människa. Istället för att springa efter kjoltyg hade du efter ditt löfte 
koncentrerat dig på gillets affärer och involverat dig allt mer i dess åtaganden. Gillet hade blivit 
din räddning. Utan det skulle du utan tvekan falla tillbaka till din gamla onda vana. Din nyfunna 
motivation, entusiasm och pålitlighet vann dig med tiden nya och mer krävande 
förtroendeuppdrag. Kulmen nåddes två ar sedan då du med överlägsen majoritet valdes till 
Stormästare för Krukmakargillet. 

Du hade nu nästan nått hemdörren. Du passerade grannhuset och kunde inte låta bli att höja 
blicken mot fönstren i hopp om att få se ens en glimt av målet för ett dilemma du kämpat med en 
längre tid. Det råkade sig nämligen så, att Glasblåsargillets stormästarinna bodde i huset bredvid 
ditt. 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 krukmakarna att Glasblåsargillets 
Stormästare började fejden genom att lura till sig en ytterst stor beställning. I stället för att 
krukmakarna skulle ha levererat lerurnor åt en kund, var det glasblåsarna, eller ”Flaskhalsarna” 
som ni brukar kalla dem, som genom svek vann offerten och således levererade glasflaskor. De 
ekonomiska förlusterna för gillet var gigantiska. 

Din morfar hade själv berättat denna berättelse åt dig så du hade ingen orsak att betvivla 
dess sanningsenlighet. Glasblåsarna 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. Glasblåsarna beskyller krukmakarnas forne Stormästare för att ha 
försökt dränka deras forne Stormästare, medan krukmakarna naturligtvis är övertygade om att det 
var tvärtom. Resultatet var i alla fall att bägge Stormästare drunknade i Omenfloden och hatet 
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mellan gillena blossade upp till oslagbara proportioner. Sedan dess har ingendera part lyft ett 
finger för att förbättra situationen. Gillena är idag varandras ärkefiender. 

Ditt dilemma var delvis knutet till det här, men det hade också en annan aspekt. Hatet mot 
glasblåsarna satt djupt inom dig – det hade inrotats under dina många ar i gillets led. De första 
känslorna som alltid dök upp när du tänkte på glasblåsarna var vrede, illvilja och avsky. Detta 
hade du i början även kännt gentemot Glasblåsargillets nya Stormästarinna, som valdes till posten 
ungefär samtidigt som du. Men småningom hade det dock börjat ändrats. 

Så nära varandra som ni bodde var det inte konstigt att ni rätt ofta råkade mötas runt 
hemknutarna. Hon var en väldigt vacker, mogen kvinna som drog dina blickar till sig. Du gjorde 
det dock så diskret som du kunde för att hon inte skulle märka något. Ibland träffades ni även 
under tillställningar där flera Stormästare var samlade och med tiden började du tänka: ”Där är 
sannerligen en jungfrulig kvinna”. Du förvånades över att ditt intresse i henne inte alls var som 
dina ungdomliga förälskelser. Du uppskattade inte bara hennes sköna yttre, utan fann även att 
hennes inre kvaliteter var mycket beundransvärda. Hon var en skicklig ledare och framgångsrik 
Stormästarinna. Hon var ytterst respektabel och intelligent. En anständig dam i ordets sanna 
bemärkelse. 

Du kände inga överväldigande köttsliga lustar när du tänkte på henne – inte i alla fall på det 
sättet som du annars gjorde gentemot kvinnor. Dina känslor gick mycket djupare än så. Du ville 
saker av henne som du aldrig velat av någon kvinna. Du ville göra henne lycklig, du ville vara i 
hennes närhet, du ville bli gammal tillsammans med henne. Du ville leva med henne. Var detta 
äkta kärlek som du kände? 

Men du hade gett ett kyskhetslöfte. Eller hade du? Vad hade du egentligen lovat? Hade du 
kanske bara lovat att inte ge in för dina perversa lustar igen? Det här var ju annorlunda. Du trodde 
ju att du faktiskt älskade henne! På det rätta sättet, det anständiga sättet. Kanske hon är din verkliga 
räddning, din andra chans? Men du hade ändå lovat. Du hade lovat någonting. Eller... 

Dina tankar gick alltid in i samma kretslop när du började tänka på det här. Det fanns ingen 
början, inget slut. Det var en ond cirkel, men en cirkel som du ville bryta. Inget av det spelade 
förvisso någon roll om du inte visste vad hon kände för dig. Antagligen hatade hon dig såsom alla 
andra glasblåsare. Hon hade då aldrig gett några tecken på något annat. Å andra sidan hade du 
aldrig förrått ens en gnutta av dina sanna känslor för henne... Men du ville. Du ville så gärna, om 
inte annat så bara för att få ett slut på det hela, ty ovetskapen och din hemliga kärlek höll på att äta 
upp dig inifrån. 

Med ditt svåra dilemma fortfarande olöst och tusentals tankar och möjligheter myllrande 
mellan dina öron låste du upp hemdörren och steg in i ditt varma hem. 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Du är envis, viljestark, t.o.m. bångstyrig, och ger aldrig upp. Detta är egenskaper som gör dig till 
en bra ledare över Krukmakargillet. Du är dessutom skicklig på att argumentera och pruta, och 
kunde antagligen övertala en man på ett sjunkande skepp att han behöver några lerurnor med sig 
på vägen ner. Kombinera detta med förmågan att alltid vara villig att göra vad som krävs för att få 
det du vill ha, så gör det dig till en farlig person med mycket makt. Det bästa är att du inte ens 
lider några samvetskval för de omoraliska beslut du fattar. Detta beror på att vad du tycker att är 
moraliskt och omoraliskt inte överensstämmer med vanliga människors syner på rätt och fel. Du 
har ditt egna lilla sätt att se på saker. Du har t.o.m. egen erfarenhet av vad som händer om man 
inte lever enligt dina rättesnören i livet. 

Du kommer från en familj där flitigt arbetande var en dygd. Söleri och slösande av sitt liv på 
frivoliteter var av ondo, samt allt som följde med detta. Du skäms djupt för att du avvek från 
denna lära då du föll offer för dina lustar och tillbringade flera ar i otaliga kvinnors sköten. Du tror 
dock att denna erfarenhet i slutändan var nyttig för dig – för din övertygelse – och fortfarande är 
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det, eftersom du tvingas kämpa med dina begär varje dag. Det är en ständig påminnelse om vad 
som är fel i livet. 

Du avskyr folk som inte tar hand om sin egen hälsa, är suputer eller annars bara beter sig 
som höns. Ser du en fet person på gatan går du för det mesta fram till honom eller henne och 
påpekar saken i nedstämmande ton och med en förolämpning, såsom ”Hördu ditt feta svin, var du 
tvungen att äta smulorna från golvet också?”. Eller om det var frågan om en rik societetsdam som 
gick omkring med näsan i vädret: ”Hördu din presentförpackning, girighet botar inte snor i 
hjärnan!”. Du avskyr också flimsiga, ytliga flicksnärtar och män som är överdrivet stora på sig. 
Varje man behöver en smula ödmjukhet anser du. 

Att du hatar folk som är lata eller inte sköter sitt jobb kommer ofta fram under dina 
inspektioner av krukmakerier. Du har märkt att ett stort problem inom gillet är alla lerföremål som 
går förlorade p.g.a. att de hålls i ugnarna för länge och spricker. Ugnarna är således det ställe som 
du fattar post utanför. När det börjar dra åt helvete ropar du åt krukmakarna som vanligen 
springer omkring och har fullt upp med annat: ”Det börjar bli hett nu. Nu jävlar börjar det vara 
hett. Kanske ni borde skynda er lite nu för nu är det för i helvete hett! Nu jädrar! Nu är det hett 
som bara den! Snart spricker de! Nu sprack den första! Sku det löna sig att skynda på lite?! VA?! 
NU SPRICKER DE JU ALLA FÖR BÖVELN! SKYNDA PÅ ERA HÖNS! NU ÄR DET REDAN FÖR 
SENT, GLÖM DET! För sent! Ni lär er aldrig.”. Detta framfört med en skadeglad och stressande 
röst. Själv lyfter du inte ett finger för att rädda krukorna ur den svedande värmen, utan står bara 
och ser på. De måste lära sig att göra det själva. 

För övrigt talar du alltid med en flödande röst och drar verkligen ut på alla vokaler. Du 
småpratar inte i onödan, utan det du säger är sak och inte luft. Småprat är ett slöseri med tid. Dina 
ord innehar alltid en betydelse. 

Medan du kan vara ett riktigt pisshuvud mot människor som du inte gillar och tycker att 
förtjänar det, så har du också förmågan att visa gränslös sympati, värme och ömhet mot personer 
som du t.ex. tycker att det gått dåligt för eller annars lever ett respektabelt och meningsfullt liv. Du 
är t.ex. väldigt givmild med dina egna pengar (inte med gillets) och ger ofta allmosor åt de fattiga 
och hemlösa. Dessa brukar du alltid ta dig tid för att prata med en stund och kanske bjuda på ett 
mål värmande mat, eller ger en yllefilt mot nattkölden. Själv lever du ett mycket asketiskt liv och 
har inget behov för överdånigheter. 

Ett annat exempel på din tvetydiga sedlighet är gången då du slog ner en adelsman under 
Dårarnas Dag och Natt för att stjäla hans mask. Du anser fortfarande att du gjorde det för rätt 
orsak, nämligen att det gagnade dig mera än adelsmannen, eftersom den totala nyttan således blev 
störst för alla. Dessutom var det din hederliga plikt, eftersom du var fullt övertygad om att 
adelsmannen aldrig utfört ett gott dagsarbete i sitt liv och var en lat jävel som levde på andras 
slitanden. Ditt syfte med det hela var däremot fel, d.v.s. att använda masken för att hora omkring. 
När detta hände alla dessa ar sedan, följde du ditt moraliska rättesnöre utan att veta om det, men 
nu när du är medveten om din etik, skulle du utan ett ögonblicks tvekan ändå göra samma sak 
igen, om det ledde till större nytta för alla. Ett exempel vore att använda masken och de stulna 
pengarna till att slippa in på en fin krog där rika och adliga dinerar, ställa till med full kalabalik 
och förstöra hela tillställningen genom att förnedra det snobbiga herrskapet. Där skulle  den 
fisförnäma överklasseliten sitta och gotta sig i lyx medan andra utförde hederligt arbete och levde 
som anständiga människor! Andra skulle säkert anse att sådant beteende var fel, men inte du. Det 
var din uppgift att undervisa folk. Oberoende om de ansåg det eller inte, så ansåg du att det var 
större nytta för dem att bli avbrutna än fortsätta sitt glamorösa och meningslösa sällskapande. 
Därför skulle dina handlingar i en dylik situation i dina ögon varit rättfärdigade. 
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OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Krukmakargillet hör medlemsmässigt till ett av de lite mindre gillena. I tvillingstäderna finns det 
ca. 200 gillesmedlemmar som står till förfogande, vilket visserligen är en hel del mera än gillets 
värsta konkurrent: Glasblåsargillet. Krukmakargillets gilleshus finns i Randeron, inte långt från 
Glasblåsarnas. 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. Krukmakargillet gör allt i sin makt för att stjäla 
kunder av Glasblåsarna och motarbeta deras verksamhet. 

Att tillverka krukor, skålar, bägare, urnor och allt möjligt annat i lera gör en sannerligen inte 
förmögen. För nästan 10 ar sedan hade gillet visserligen en rik sponsor i adelshuset Orkidén, men 
efter att adelshuset nästan ruinerat gillet genom olönsamma affärer, hade gillet slutligen lyckats 
köpa sig fritt. Numera står gillet helt på egna ben, men de lätta skattkistorna antyder att det inte 
vore så dåligt att få en seriös och förståndig sponsor för gillet igen. Som det är nu, uppgår gillets 
förmögenhet (vilket alltså kan användas för Stormästarens syften) till ynka 300 guldmynt (100 
guld är det samma som priset på ett hus i Manderon som jämförelse). 

Krukmakargillets kanske värdefullaste influenskrets utgörs av Vetandets Salar, till vilket 
gillet gjort krukor med religiösa motiv och andra statyer och prydnadsföremål. Därtill hör gillet ett 
och annat från gatan, och har kontakter som ryktesvägen är väl underrättade om det mesta som 
händer i tvillingstäderna. Gillet gör rätt mycket affärer med Byggargillet i och med att takplattor i 
lera behövs till de flesta byggnader. Gillet gör också mycket affärer med Bryggargillet, eftersom 
bryggarna behöver något att stoppa sina drycker i. Bryggargillet är naturligtvis en stor kund som 
Krukmakargillet tävlar med Glasblåsargillet om. 
 
 
NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
För lite mindre än tre veckor sedan tog en man vid namn Kindrial kontakt med dig. Han hade ett 
affärsförslag till Krukmakargillet, och kanske än mer, till dig personligen. Kindrial hade nämligen 
på något sätt fått veta att din kusin Agaro arbetar i köket i Fursteborgen. Kindrial ville att du 
skulle övertyga din kusin att utföra lite spionarbete i Fursteborgen och avlägga rapporter. 
Detaljerna skulle han få i ett brev om han accepterade. Kindrial ville alltså att du skulle agera 
mellanhand. Vad skulle du få ut av det hela då? Och Agaro för den delen? Tydligen visste Kindrial 
ett och annat om dig, för medan han lovade en stor säck med pengar åt din kusin, så erbjöd han 
dig något som skulle gagna Krukmakargillet. Han berättade nämligen att han ägde en stor udde 
vid Omenflodens mynning i utkanterna av Randeron, och att denna udde var full med högklassig 
lera. Krukmakargillet skulle få ta så mycket lera som ni behagade därifrån, om du lyckades 
övertala din kusin. 

Du kunde inte neka hur lockande hans erbjudande lät... Lera var gillets hjärta, och det var 
också er största utgift. Ni skulle göra stora vinster om ni fick gratis lera, så du tog förslaget till din 
kusin en kväll och fick honom övertalad. 

Du vet inte vem Kindrial är eller vem han arbetar för, och du vet inte ens hur du kunde få 
tag i honom igen om du så ville. Om din kusins uppdrag vet du dock såpass mycket, att han skulle 
skicka ut skriftliga rapporter från Fursteborgen via utgående öltunnetransporter, och att han en 
viss dag, vid en viss tidpunkt, skulle öppna en dörr i Fursteborgens yttermur. Denna tidpunkt var 
för 3 dagar sedan. Du har inte lyckats få tag i din kusin sedan dess... 
 
Krukmakargillet har under en längre tid varit i ett stort behov av att bygga ut. Det har inte bara 
varit frågan om att bygga nya krukmakeri, utan också (och kanske främst) att få utbyggt 
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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 
marken. Lite mindre än tre veckor sedan kom dock Slantlånargillets Stormästarinna med ett 
förslag till dig. Slantlånarna var villiga att sälja marken till Krukmakargillet för ett hyfsat pris, ifall 
Krukmakarna gjorde en tjänst. Tjänsten gick ut på att gillet skulle vid en viss tidpunkt (två veckor 
sedan) ställa till med bråk i tvillingstäderna och jaga upp pöbeln mot Furstemakten med 
hopdiktade klagomål. Dessutom skulle en del av Krukmakarna sätta igång bränder på vissa av 
Slantlånarna utvalda ställen i Randeron, medan resten skulle se till att släckningsarbetet inte 
kunde komma igång före varenda ett av husen på dessa områden brunnit ner till marken. 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 och 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. Varför Slantlånargillet önskade starta upplopp eller bränna ner hus vet du 
inte, men du är mycket nyfiken... 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) 
 
 
INTRIGER 
 
Du är mycket upprymd inför det kommande stormötet eftersom Glasblåsargillets Stormästarinna 
kommer att vara på plats. Å ena sidan vill du visa dina känslor och se om hon 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 glasblåsarna? Om du besluter dig för 
att försöka sluta fred, måste du ha en god orsak för dina gillesmedlemmar. Annars har du ett 
myteri på händerna och de sliter dig i stycken som en förrädare. Hatet mot glasblåsarna 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?) 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna har beställt en utsnirad vas, som skulle se ut som den kom från 
konungaätten Ebondaggers tid. Genom att konsultera Vetandets Salar har du lyckats framställa en 
sådan (d.v.s. en kopia) och skall nu sälja den åt Sjöfartsgillets Stormästarinna. Med tanke på det 
arbete du satt ner, vill du ha minst 5 guld för den. (Du kommer att få denna vas av spelledarna 
före lajvet) 
 
Du absolut avskyr Köpmannagillets Stormästarinna. Maken på uppblåst, fånig flicksnärt har du 
inte sett! Gör världen en tjänst och se till att få ner henne från hennes höga hästar. Du planerar att 
förödmjuka henne grundligt under stormötet och lära henne en ordentlig läxa. Kanske ett av de 
mera bestående sätten att åstadkomma detta, är att ta reda på vad hon planerar och sedan sabotera 
det. 
 
Krukmakargillet 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. Se till att få marken billigt! 
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För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
Ett rykte, som gillets medlemmar hört på gatan, påstår att bagarna försöker nästla sig in hos 
Sömnadsgillet, för att sömmerskorna och skräddarna skall hjälpa dem få en plats i 
gillessammanhörigheten. Det sägs att sömmerskornas Stormästarinna och bagarnas främste man 
har något intimt på gång – och att de därtill är syster och bror! Det går också tal om att detta 
djävulska par planerar att få Krukmakargillet uteslutet ur gillesgemenskapen under stormötet, för 
att bagarna skall kunna ta er plats! 
 
Det sägs även på gatan att ett av Sjöfartsgillets magasin rätt nyligen blivit rensat på en hög med 
lådor. Lådorna ryktas ha innehållit örter och salter av diverse slag. Samtidigt har dina öron nåtts 
av tal om att Färgargillet kort efteråt kommit i besittning av en stor mängd färgingredienser... 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: Du kan inte tåla henne. Hon får dig att 

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

denna person* 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: Konstig. Du har inte ännu bestämt dig för om det 

är på ett bra eller dåligt sätt. 
 
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: En flitig affärskvinna och familjemor, som bör 

respekteras. 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: Dina drömmars kvinna. Du är störtförälskad i 

henne, även om du avskyr det gille hon representerar. 
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: En man som verkar ha fallit offer för onda lockelser, 

men kanske ännu kan räddas. Han pratar dock alldeles för mycket skit. 
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Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 
denna person* 

 
 

 
THE BROTHERHOOD 2007 
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