
GILLESTRIDEN 
Ljusstöpargillets Stormästarinna 

Namn: Zélia Wallori 
Yrke: Stormästarinna av Ljusstöpargillet 
Ålder: 36 ar 
Varit som Stormästarinna: 3 ar 
 
INLEDNING 
 
Det knarrar och små bjällror pinglar till när dörren till ljusförsäljarens öppnas och en stadsvakt i 
sitt blåa livré och med svärdet hängandes i bältet stiger in i den mysiga försäljningsboden, med 
hängande torkade örter och ljus i prydliga rader. Bakom en varubänk står en kvinna i 30 ars åldern 
som med full koncentration håller på att karva en figur ur ett ljus. Hon ser upp mot vakten med ett 
leende, med några undansmitna hårslingor  
-”Vaktsergeant Ronolo! Det var ett bra tag sedan”, ubrister kvinnan med varm röst. 
 Vaktens annars så bistra uppseende möter hennes leende några ögonblick och smälter 
sedan bort som snö för vårsolen. Han nickar till och med åt henne och tar av sig sin hjälm. 
-”Det är det sannerligen fru Wallori. Det är alltid ett sant nöje att träffa på en vettig människa i 
dessa skumraskkvarter. Nån som inte vill sticka kniven i en när man vänder ryggen till.” Hans 
blick flyttas som hastigast till hennes lilla kniv, men avfärdar den snabbt och flyter över den lilla 
försäljningsbodens varor. Han rättar frånvarande till ringbrynjan och kliar sig sedan på 
skäggstrubben. 
-”Det är inte så farligt, jag brukar tänka att människor egentligen bara är så hemska som de 
förväntar sig själv att de ska vara. Huvudsaken är att det finns en värmande tanke.” Kvinnan 
lägger ner det hon hållit i händerna på sin bänk och flyttar sig till en liten korg i etta hörnet. 
Därifrån tar hon en penningpung som hon räcker över bänken. Det klirrar av mynt i den.  
-”...eh.. säkerligen. Men det finns iallafall en hel del slödder som inte skulle tänka två gånger på att 
råna er, om det inte vore för att de visste att vi skulle låsa in dem i en mörk cell om de försökte.” 
Vaktsergeanten tar emot pungen, väger den i sin hand och höjer sedan frågande på ögonbrynet. 
Fru Wallori, med lite harmsen min och en axelryckning, svarar honom: 
-”Sannerligen, det är betryggande att veta. Men det är inte like många som letar efter ljus nu när 
sommarsolen gör nätterna kortare. Däremot har jag just torkat lite caliriss-ört. Det är bra för 
ryggont och skavsår. Jag kan tänka mig att den där utrustningen blir plågsam att bära efter ett 
tag.” 
 Vaktsergeanten suger på sin ena hörntand och sätter sedan penningpungen i sitt bälte. Han 
tar sedan emot ett litet doftande knippe torkade örter som ljusförsäljerskan hämtat från väggen 
bredvid. När hon drar tillbaka sin hand griper han dock blixtsnabbt tag i den med behandskad 
näve. Hon hajar till, men förblir stilla medan vaktsergeanten talar med hotfull röst. Hans 
andedräkt luktar Dragonsk tuggprissa. 
-”Vi söker efter en inbrottstjuv, en kanalje som kallar sig ”Fjäderdunet”. Han försökte göra ett 
inbrott på Sjöfarargillets gillestuga förra natten, men vi var där och väntade på honom. Han 
undkom oss med en hårsmån, men han kommer inte att kunna gömma sig länge till. Om du hört 
nåt om honom eller var han skulle kunna gömma sig, då är det bäst att du säger det på en gång. 
Du känner folk här omkring, så ut med språket!” 
 Ljusförsäljerskan bleknar, döljer ansiktet bakom sina händer och börjar skaka av skräck. 
Hon snyftar till och skakar på huvudet. Vakten håller henne ett tag, men ser hennes rädsla och 
släpper efter greppet, flyttandes handen till hennes axel. 
-”..så ja, så ja, var inte rädd. Jag skulle aldrig skada dig Zélia, det vet du. Vi är bara väldigt 
angelägna om att få tag i honom, så om du hör någonting så kan du väl höra av dig till oss, eller 
hur? Kan du göra det?” 
 Zélia Wallori kväver en snyftning och nickar, torkandes en tår från sin kind. Vaktsergeant 
Ronolo fortsätter med nästan faderlig stämma: 
-”Bra bra, sköt om dig nu och lycka till med affärerna. Och sköt om pojkarna, dom borde börja 
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vara stora vid det här laget. Hälsa dem att när de är 14 så kan de söka upp mig så skall jag allt hitta 
jobb åt dem i vakten, putsa utrustning och sådant. Ärligt arbete. Visst?” Han släpper henne sedan 
och går med stålskodda steg till dörren. Innan sergeanten hunnit öppna den, hörs dock 
ljusstöperskans röst: 
-”Ni kan kolla nere vid stranden, i den röda byggnaden bakom det första badhuset österom bron 
på Randerons sida. Det kan hända att det finns någon där som vet något.” 
Vakten stannar upp, nickar mot henne och sätter hjälmen tillbaka på huvudet. Det klirrar i 
klockorna när han går ut. 
 
Du ser vaktsergeanten gå, men väntar en liten stund för säkerhets skull. Rätandes på ryggen och 
släppandes ljusförsäljerskans osäkerhet som en mantel släpps till golvet rusar tankarna genom ditt 
huvud som vattenforsar i en fjällsbäck. Det där lär tar hand om byggargillet för en tid, de kommer att ha 
fullt upp att förklara varför vakterna hittar en drös med eftersökta brottslingar i en av deras lokaler. Och det 
bekräftar misstanken, någon hade förvarnat stadsvakten om stöten mot sjöfarargillet. Det skulle ha kostat en 
hel del i form av mynt och besvär ifall vår man åkt fast, för att inte säga pinsamhet för gillet gentemot 
Halvmannen och hans anhang. Men nu gäller det att lappa läckan... Kanske med lite falska uppgifter. 
Utan att svänga dig om säger du med sammetslen röst: 
-”Du kan resa dig opp nu hantverkare Reas Faederdunn, det kommer att ta ett tag innan du avancerar 
från den ställningen i denhär takten, men åtminstone är du måttligt lojal, och det är värt en hel del, för jag 
har ett meddelande jag vill att du skall ta med dig till gillesstugan när du försvinner härifrån 
genom tunnelgränderna.” 
 Bakom varubänken hörs ett litet oljud när tjuven som kallar sig själv ”Fjärderdunet” reser 
sig upp och bugar sig vördnadsfullt mot sin stormästarinna. Ett färskt blodsår syns på hans ena 
kind sedan du hållit kniven trykt mot den just innan vakten kommit in. Det var bara på ren reflex 
som du han få ner tjuven under bänken, hållit honom stilla och hittat något för ljusförsäljerskan att 
göra. Talgen från det täljda ljuset täckte förövrigt också blodsdropparna på bladet. Du fortsätter: 
-”Säg åt Sammetstass att jag ämnar ha gillet att slå till mot Riddarsporrens herrgård om två nätter 
från nu. Alla ritningar behöver hittas och rätt folk ihopsamlas. Håll det smått och tyst. Detta 
kommer att hitta vår läcka, ifall den sitter högre upp, det finns inget som drar deras uppmärksamhet som 
hemligheter. Se sedan till att omedelbart skicka lite folk till vaktsergeant Roloros stuga, de våra kan 
säkerligen ta reda på var den finns, och se till att ränsa den helt och hållet. Lämna inte ens 
vedträna kvar. Det kommer att föra bort hans tankar från det faktum att örterna jag gav honom är vanliga 
giftiga ängsblommor. Dricker han dem kommer han antagligen få ha endera ond eller lös mage, antagligen 
både och... Folk har tagit livet av sig för mindre. Men det betyder samtidigt att en ny kontakt behöver skaffas 
i stadsvakten. Det där mötet var oväntat. Man kanske borde bli irriterad.” 
 Fjäderdunet bugar igen och svänger sig om för att gå, men du hejdar honom med ett 
”vänta”. Sedan kastar du snabbt åt honom innehållet i din vänstra hand och han fångar med en 
van tjuvs reflexer, för att i samma rörelse få dem att försvinna in i någon av de dolda fickorna. 
-”Det är den gode Roloros penningpung, och lite mer därtill, kanske man borde släppa ut ficktjuvarna 
ifall nu det finns så mycket hårdmyntsvaluta i omlopp, samt en liten kompensation för 
obehagligheterna förra natten. Ge dig nu iväg osedd, och kom ihåg, lösenordet för inatt är ”hundra 
susningar gör ingen tanke”. De kommer att ge dig mat och husrum i tredje stugan”. 
Tjuven försvinner genom en dold lönngång i etta hörnet. Du plockar upp några ljus som gillets 
legitima front som ljusstöpare faktiskt har producerat, och ger dig sedan med säkra steg hemmåt. 
Undrar vad mina små älsklingar haft för sig medan jag varit borta. Barin dyrkade upp sitt första lås här om 
dagen alldeles själv och Keza stjäl allt hon kommer över och gömmer det, det är så man blir sprickfärdig av 
stolthet. 
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TVÅ GUDATIDER SEDAN 
 
Lord Andai Lagraine av Orkidén sitter i sitt arbetsrum på familjegodset, läsandes en tjock bok av 
gammalt ursprung. Av pärmen att döma kunde den vara skriven för flera hundra år sedan, vilket 
skulle göra den ungefär lika gammal som tvillingstäderna. Han lutar sig bakåt och gnuggade sina 
ögon, tillsynes trött av läsandet i ljusskenet. 
-”Du borde använda fler ljus”, säger en kvinnlig röst bakom hans rygg. 
Lorden hajar till och svänger sig om, gripandes efter dolken i bältet. Den är inte längre där, och 
han är defenitivt inte lika ensam som han trott. Istället ser han en person i kjol sitta tillbakalutad i 
hans egen favoritstol vid andra sidan rummet. Några hårstrån har fallit från hennes 
håruppsättning och hon blåser dem nu åt sidan. Bredvid henne på det lilla bordet ligger lord 
Andais dolk bredvid ett upphällt glas av lordens eget rödvin. 
-”På det sättet skulle dina ögon kanske inte bli så trötta av allt läsande. Men detta är inte er orsak 
att vela tala med mig i enrum, min lord.”, fortsätter du, ljusstöpargillets stormästarinna, med mjuk 
beslöjad röst. 
 Lord Andai sjunker ner i sin stol igen, och hans överraskade ansiktsuttryck bleknar och 
försvinner som om det aldrig funnits där. Ar av sammarbete mellan ljusstöparna och Orkidéns hus 
har gett honom en förmåga att återhämta sig fort, men det ger dig fortfarande ett visst nöje att 
störa hans lugn nu och då. Lorden känner trots naturen av ljusstöpargillets egentliga 
huvudverksamhet, så du kan lika gärna visa prov på den inför honom. 
-”Min elóge för effektiviteten hos ert nätverk, då jag skickade min förfrågan i förmiddags.”, säger 
han och stänger boken bakom sig. ”Jag skulle bjuda er ett glas vin, men ni tycks ha förekommit 
mig märker jag”, fortsätter lorden och häller sedan ett glas åt sig själv också från kannan på sitt 
skrivbord.  
-”Någonting i meddelandet antydde att det var viktigt”, svarar du och tillägger: ”Dessutom har ni 
legat lågt ett tag nu och det är inte likt er. Man kan bara spekulera att ni planerat något.” 
 Lord Andai ler mot dig och rycker på axlarna i en överdrivet öppen gest. En lögn är på 
kommande, såsom du förutspått. 
-”Kanske jag bestämt mig för att ta mig an något av de andra adelshusen och vill ha er hjälp i 
detta.” 
-”Det är.. en möjlighet, men både du och jag vet att du inte bryr dig särskilt om husenas spel, ifall 
det inte finns något stort att vinna på det. Så låt oss inte försöka bedra varandra, jag har andra 
ärenden som kallar.”, säger du, och tar en klunk av vinet. En utmärkt argång, från drakländerna 
icke desto mindre. Du lägger märke till att lorden gnuggar sina händer mot varandra utan att 
tänka på det. Något mycket stort således… Lord Andai lutar sig framåt i stolen och slår ut med 
händerna i en öppen gest. 
-”Din skarpsinthet länder dig ära Zélia ”Regndroppe”, och du har rätt, så låt oss vara uppriktiga.” 
Komplimang och öppenhet. Han kommer att be om något stort, sanning denna gång. 
-”Jag vill att ni skall hjälpa mig att ta furstemakten i Manderon-Randeron.”  
Ojdå... det var lite större än jag hade väntat mig. Kanske FÖR stort. Hade det varit någon annan än Andai, 
men han har en förmåga att överraska. Det förklarar också den gamla boken. Han har läst på. Jag gör gott i 
att höra detta. Dessutom öppnar det.. vissa möjligheter. Utåt sett visar du bara din överraskan genom 
att höja på etta ögonbrynet.  
-”Och vad skulle ljusstöpargillet kunna få i utbyte?”, svarar du med trevande intresse. 
 Leendet på lordens läppar blir ännu bredare och han reser sig upp med sitt vinglas i 
handen och går till fönstret du kom in genom. Han ser ut och svarar inte på en stund. Han är säker 
på att jag skall tacka ja, det betyder att han har något dolt, ett trumfkort.. När lorden talar är det med en 
lugn stämma. 
-”I det långa loppet, när jag kan titulera mig furste, så skulle ert gille ha en mäktig allierad att 
vända er till i svåra situationer. Dessutom kunde jag då direkt understöda er ställning i grändernas 
näringskedja. Se till att det finns beväpnat understöd när ni behöver det och lugn att operera när ni 
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hellre önskar det.” 
 Det första är en självklarhet, ett löfte om att som furste benåda tjuvarna i gillet, skulle de 
åka fast, vilket du också väntat dig. Men det är det andra som är intressantare. Så vad han säger är 
att han skulle ta vår sida i den undre världen, MOT halvmannen och hans organisation. Djärvt i sanning, 
Andai, djärvt till och med för att vara du. Det kan hända att något sådant skulle innebära att din tid som 
furste sannolikt blev mycket kort, skulle du lyckas uppnå det. Halvmannen är mycket mäktig och skoningslös 
och det vet du mycket väl. Men det ÄR en intressant tanke, om än långt borta... Så, nu till ditt trumfkort. 
-”Givetvis, men det förutsätter att du lyckas. Säg nu vad annat du för till förhandlingsbordet, så 
skall jag ge dig mitt svar.”, säger du och betraktar lordens rygg, där han står. 
 Han svänger sig om, och hans självgoda min får dina nackhår att resa sig lite. 
-”Jag vet någonting som du inte vet.”, säger lord Andai av Orkidén och pausar innan han 
fortsätter: 
-”Namnet på den medlem i ert gille som förått ert agerande till stadsvakterna.” 
 Du rynkar på ögonbrynen, och ser lorden i ögonen medan tankarna flyger genom ditt 
medvetande. Jasså min lord, sedan när har du blivit så välinformerad om situationen i vårt gille? Och 
varifrån har du fått reda på namnet?Eftersom det inte finns många möjliga rivaler som vill ta sig an 
ljusstöpargillet, allra minst den nuvarande fursten, så måste det innebära att du varit i kontakt med 
halvmannen. Farligt och högt spel av Orkidén… Har jag underskattat dig Andai Lagraine? Det skulle vara 
första gången i såfall. Ah, nåväl. Bäst att ta tag i detta på en gång. Vill du mäta viljor med mig min lord?Låt 
se vart denna dans för oss… 
Du reser dig upp, tar lordens dolk från bordet och räcker den åt honom med skaftet först. Du 
förseglar överenskommelsen med orden: ”Låt höra din plan.”  
 
Under den kvällen kommer man överens om ljusstöpargillenas handlingar i kuppen om 
furstemakten. Detta är vad gillet företar sig, under tiden före stormötet: 
 
Några av mästertjuvarna tar sig in i Liljans adelshus’ ägor, för att därifrån stjäla självaste släkten 
ättesvärd, symbolen för liljans ställning och en av deras högst värderade föremål. Nästa dag låter 
du en av gillets lärlingar smyga sig in i adelsstallen vid hästkapplöpningbanorna i södra 
Randeron, hitta liljans stallbås, där deras bästa kapplöpningshäst står. Lärlingen dräper hästen 
genom att köra in svärdet genom hjärtat på den och lämna det där för att hittas nästa dag, 
tillsammans med den döda hästen. Två dagar efter detta dåd skickar Orkidén en bukett orkidéer 
till liljans hus som en ”kondolensbukett” med anledning av den olyckliga händelsen. Detta är en 
oerhörd offentlig skymf för liljan, och adelshusen faller genast i stridigheter sinsemellan. Genom 
detta skapar Orkidén en illusion i husens spel av att vara upptagna med liljan, medan de i själva 
verket har mycket större planer. Det har nu gått lite mera än en gudatid sedan detta skedde. 
 
Nästa drag från din sida är så känsligt att du personligen sköter det. Du får veta av Orkidén att det 
kommer att krävas en spion i fursteborgen för att planen skall lyckas, och att det finns en ypperlig 
kandidat till uppdraget. Du träffar denna flicka, Lyra Vadelin på en avtalad plats, och finner att 
hon verkar väldigt kapabel och döljer sin sanna personlighet väldigt bra. Tillsammans tar ni er in i 
det tomma hus i Manderon som tillhör furstens åldriga kammarpiga, och slår er ner och väntar en 
stund tills kammarpigan kommer hem. 
 Du tar emot kammarpigan genast hon kommer in genom dörren och informerar henne om 
att det är lika bra att inte skrika och istället lyssna på vad ni har att säga, eftersom hennes dotters 
liv hänger på det. Du går till fönstret som vätter mot gränden bredvid huset och knackar på rutan 
två gånger, såsom lord Andai instruerat dig. Mycket riktigt, såsom det blivit lovar, så dyker en 
yngre version av kammarpigan upp i fönstret, fasthållen av en kåpklädd person med kniven mot 
hennes strupe. 
 Kammarpigan bryter ihop och du förklarar för henne att ni kommer att hålla hennes dotter 
som gisslan och göra hemska saker med henne om inte kammarpigan går med på era krav till 
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punkt och pricka. Efter en hel del snyftande går hon med på detta och du förklarar för henne att 
det ni önskar är att kammarpigan nästa dag när hon kommer till fursteborgen skall meddela att 
hon blivit sjuk och önskar dra sig tillbaka från sina tjänster som kammarpiga till förmån för sin 
dotter, som blivit tränad för att ersätta henne sedan barnsben. Men, och detta är viktigt, dottern 
som kommer att ersätta den gamla kammarpigan, kommer inte att vara hennes egentliga dotter, 
utan istället personen som står i det bortre hörnet. Du pekar sedan mot Lyra Vadelim och försäkrar 
dig om att den gamla kammarpigan förstått detta och det faktum att om hon berättar någonting av 
det som sagts i detta hus under denna kväll åt någon, så kommer hennes dotter och hon själv att 
dö. Du lämnar dem sedan, trygg i förvissningen om att ljusstöparna skött sin del, och spionen 
kommer att komma på plats. 
 När du kommer ut ur huset märker du att varken kammarpigedottern eller hennes 
kidnappare syns till någonstans. Fotavtrycken avslöjar dock att hennes kidnappare varit stark och 
van vid denna slags handlingar. Sannolikt en man, av bredheten i benen att döma. Det är dock inte 
din sak att bry dig om, så du försvinner spårlöst därifrån. Detta inträffade för två veckor sedan. 
 
Slutligen sköter ljusstöpargillet en sista uppgift. Under en natt stjäl en grupp av dina 
hantverkartjuvar en del specifikerade trälådor inifrån sjöfarargillets lager i hamnarna. Dessa är 
ingredienser som färgargillet använder i sin verksamhet vet ni, och med dessa i utbyte ger 
färgargillet er en stor bunt sövande gifter. Detta är en typ av affärer som ni gjort med färgargillet 
tidigare, så det går smidigt. Måhända förundrar de sig över kvantiteten av gifter som ni vill ha, 
men de bryr sig inte tillräckligt för att påpeka det, och ni säger inget om gifternas ändamål som 
lord Andai informerat er om. 
 Det är nämligen så att de dina tar dessa gifter till bryggargillets lokaler, där bryggargillets 
stormästare väntar ensam. Han är för omväxlingens skull nykter, något som överraskar dig 
mycket när du läser rapporten. Det är sannolikt att bryggargillet kommer att kastas ut ur 
gillessamhörigheten vid uppkommande stormöte eftersom det håller på att falla sönder genom 
dess stormästares misskötsel. Men detta är något som kommer att avgöras senare. 
Hur som helst informerar dina tjuvar bryggaren om att han skall brygga in de sövande örterna i ett 
parti öltunnor som sedermera under en specifik dag (tre dagar före gillenas stormöte), på 
förmiddagen skall levereras till fursteborgen. Bryggargillet sköter leveransen precis som de 
vanligen gör. I utbyte för denna tjänst, som de naturligtvis för sitt eget bästa kniper käft om, skall 
de få nyckeln till ett låst sädesförvar utanför nordvästra Manderon vid vindkvarnsområdet. Denna 
nyckel har ljusstöpargillet utan större svårigheter redan tidigare lagt beslag på. Därifrån kan de 
sedan ta så mycket säd de vill. Sannolikt kommer denna säd att motsvara deras förbrukning för ett 
helt ar, vilket är en betydande summa. 
 Avtalet med bryggargillet skedde för en vecka sedan. 
 
När dessa saker blivit gjorda går du till lord Andai Lagraine av Orkidéns hus och ber att få namnet 
på den av era gillesmedlemmar som ställt till så mycket problem. Han ger er det också; Teremvor 
Spillas, mästertjuv och numera i halvmannens tjänst. Ljusstöparna finkammar hela undre världen i 
jakt på honom, och har nu funnit honom en dag innan stormötet. Du skickar honom att torteras, 
för att få reda på vad han läckt om gillet och vad han vet om halvmannen. Det är svårt att säga, 
men du tror att han kan tänkas börja berätta saker snart och har informerat gillet om att du vill 
veta det snarast möjligast. 
 
Som en personlig iakttagelse från din sida, tror du att ett stort antal olika personer är inblandade i 
kuppen mot fursten. Du känner till att åtminstone bryggargillet är inblandat genom er, men har 
föraningar om att det är fler än så. 
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OM GILLET 
 
Erat medlemsantal är större än man kanske skulle tro, närmare 700 tjuvar. En liten del, kanske 50 
stycken är upptagna med att upprätthålla fasaden med ljusstöpandet. Fasaden bringar förvisso in 
en liten vinst, men det är verkligen inte någon stor del av gillets inkomster. Er förmögenhet i mynt 
varierar lite beroende på vilket humör du som stormästarinna är på för dagen, men den ligger på 
ungefär 800 guldmynt (100 guldmynt är jämnförelsevis det ungefärliga priset på ett hus i 
Manderon). 
Era gilleshus, och hemliga stugor där era medlemmar kan ligga lågt, sälja sina byten, skaffa 
utrustning och annat, är spridda över tvillingstäderna. Den största huvudgillesstugan finns dock i 
Randeron. 
Ljusstöpargillets främsta tillgång är, hur man än vänder det, i alla fall deras vidsträckta nätverk i 
den undre världen och på gatan. Om det sägs någonting eller det händer någonting i dessa 
områden så kan du, som stormästarinna, vara säker på att få veta det. Dock har du inte särdeles 
stor vetskap om sådant som händer i de högre samhällsklasserna ovanför dig. Förstås kan du alltid 
skicka folk att ta reda på det, skulle du finna det tillräckligt viktigt. 
Era affärer med färgargillet sträcker sig tillbaka en bra bit i tiden. Ni skaffar fram pengar eller 
varor som de vill ha och de förser er med droger, gifter och andra hopkok som kan komma till 
pass. 
 
 
OM DIG SOM STORMÄSTARINNA 
 
Du är respekterad bland dina undersåtar för din intelligens och förmåga att ta dig ur svåra 
situationer och lotsa gillet till framgång. Således är du fort åtlydd, till den bästa av gillets 
medlemmars förmåga. Ditt gatunamn som mästertjuv är ”Regndroppen” och din signaturstöt som 
gjorde dig till mästare i gillet är stölden av kung Eldarodds juvelbeströdda regentsbälte, vilket du 
återlämnade till kungens män själv och fick en stor hittelön som tack. Du stal det lite senare igen, 
men lämnade inte igen det fler gånger. Du har sagt åt dem som frågar att du sålt bort det, men 
detta är egentligen inte sant, utan du förvarar det undangömt på ett säkert ställe. 
 
 
INTRIGER 
 
Sedan ljusstöpargillet tagit fast förrädaren Teremvor Spillas verkar det som om halvmannen löpt 
amok och förklarat regelrätt krig mot ert gille i den undre världen. Detta får dig att misstänka att 
förrädaren i ert förvar sitter på en del ganska känsliga uppgifter som vore väldigt trevligt att 
känna till. Utgången av tortyren är något du ser mycket fram emot. Den borde bära frukt nån gång 
under gillesstormötet. 
Hur som helst är det en ytterst farlig sits att sitta i, då halvmannen är i stånd till precis vad som 
helst. Varken era medlemmar, eran egendom eller något annat som har med gillet att göra är 
säkert i denna strid. Men du kan, och har redan gjort mycket för att försvara gillet och göra det 
svårt för halvmannen i den undre världen. Problemet är bara att detta kostar dig förmögenheter i 
mutor och andra utgifter. Om ni inte är försiktiga kommer skattkistorna att tömas snabbt och 
lämna er helt försvarslösa. 
Således behöver du dra ditt strå till stacken och se till att hitta ett bra mål att slå till mot under 
gillesstormötet. Det gäller att ta reda på vilket eller vilka gillen som har gott om pengar. Detta gör 
du genom att samtala med stormästarna och känna efter vem som har mest slantar eller de 
värdefullaste varorna. Skicka sedan dina tjuvar att slå till mot dessa gillen.  
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Av en slump har ditt nätverk fått reda på att sjöfartsgillets stormästarinna beställt en vas av 
krukmakargillet av lite speciellt slag. Det sägs att den vara en exakt kopia av vaserna som 
framställdes under flodlandskungen Ebondaggers tid för länge sedan.  Samtidigt har det också 
nått dina öron att slantlånargillets stormästarinna är en hängiven samlare av föremål från den 
eran. Vad sjöfartsgillet stormästarinna har i tankarna är således inte svårt att se. Du tror starkt att 
hon kommer att försöka sälja vasen åt slantlånarinnan som om den var äkta. Bedrägeri på hög nivå 
alltså. 
För dig öppnar det vissa möjligheter. Kanske vore detta ett utmärkt tillfälle att utöva lite 
utpressning på sjöfartsgillet?  
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet i någon form, så är det en självklarhet att du 
slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
För att bekosta skyddet mot halvmannen och hålla hans anhang borta från era gillesmedlemmar, 
skickade du nyligen ut alla gillets lärlingar för att stjäla allt de kunde få tag i. En av dessa lärlingar 
lär ha kommit tillbaka med en silverdekoration av en hammare och liten spade, korsade över 
varandra som ett X. Dessa skall han ha stulit för två veckor sedan från byggargillets gilleshus efter 
att byggarna slocknat av efter en kväll av festande. Hammar-spadkrysset har sedermera förts till 
en av smedjorna i Manderon och där smälts ner till en klumå råsilver som ni sålt. 
 
Några av dina kunskapare i staden har fått nys om nyheter angående oroligheterna som skakat 
tvillingstäderna på senaste tid och fortfarande ligger och pyr. Det sägs att de första bränder som 
uppkom var anlagda av några krukmakare. 
 
 
ÖVRIGT 
 
För en tid sedan stal några av gillets medlemmar en vagn som Köpmannagillet skickat ut. Ni tog 
hand om den i hopp om att den skulle innehålla diverse värdefulla handelsvaror, men det visade 
sig bara vara kopparmalm i pulveriserad form. Efter lite fundering kom du fram till att Färgargillet 
antagligen skulle ha nytta av pulvret – och du hade rätt. Du sålde det således åt dem för 8 guld. 
Du sa ingenting åt dem varifrån vagnen kommit och de frågade inte heller. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: Ny stormästarinna. Du vet inte mycket 

om henne förutom att hon kommit till makten snabbt. 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: En utmaning. Det gäller att pressa, men inte för 

mycket. 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: En strikt kvinna. Försöker kontrollera allt 

runtom sig. Men tyvärr finns det saker som inte kan kontrolleras, du till exempel. Kan 
utnyttjas. 

 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
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Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: Denne person har ett rykte om sig att vara galen och 

våldsam. En farlig kombination. Men å andra sidan har du träffat mördare och farliga 
människor förr. Hur annorlunda kan denne vara? 

 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: En översittare med låg intelligens. Skulle säkert kunna 

utnyttjas ifall det behövdes. 
 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: Stackars flicka som blivit kastad till vargarna 

på detta stormöte.. Kanske kan utnyttjas.  
 
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: Bakom ar av supande och en hög med laster vet du 

att det en gång fanns en skarp hjärna. Men denna är med största sannolikhet avtrubbad vid 
dethär laget. 

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

under spelets gång*  
 
 
EN LITEN DIKT OM MÄSTERTJUVAR (STÄMNINGSTEXT) 
 
A cat walks on velvet feet, an owl wings like a ghost, 
A moonbeam slants through sleeping streets, mist drifts in from the coast, 
The night is here an hour before we note that evening leaves, 
But still more silently than these walk out the master thieves 
 
You see them in the marketplace, wearing gold that shines, 
You mark them in the tavern rooms, drinking fine red wines, 
Gaudy as a peasant cock, noisy as a lark, 
But you will not see nor hear them when they go out after dark 
 
Prayers go up to heaven, smoke goes to the sky, 
The Moon climbs up the star field and moths to her do fly, 
Ivy climbs up building sides with sure and shining leaves, 
But nothing climbs more surely than do the master thieves 
 
You see them on the streets that run inside the honeycomb, 
Chatting with their friends as men who take their ease at home, 
Mark the way the guardsmen watch, who dare not make a move, 
You can’t arrest a man if there is nothing you can prove 
 
Slipping through the darkness, silent as a thought, 
Like the shallow pooling where the moon is not, 
If you’re hearing nothing, if you think your eye deceives, 
There where nothing passed you by – there went the master thieves!  
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