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Namn: Anttoly Lemár 
Yrke: Slaktargillets Stormästare 
Ålder: 35 ar 
Varit som Stormästare: 2 ar 
 
INLEDNING 
 
I utkanten av Randeron, där bebyggelsen börjar tunnats ut i enstaka stugor vid utspridda åkerfält  
bodde en liten pojke vid namn Anttoly Lemár tillsammans med sin far och åldriga farmor. Toly, 
som den lille pojken också kallades, kunde inte minnas någonting om sin mamma. Men eftersom 
det inte fanns några lekkamrater eller mödrar på långt håll omkring, så lade han inte heller inte 
särskilt stor vikt vid detta. Att växa upp i farmors uppsikt medan hans far arbetade med sina 
skrivböcker inne i staden var allt han visste. Pojken var lugn och alltid prydlig, och tur väl det, 
eftersom farmor annars såg till att han fick gå hungrig och smaka på risspöt. Än fler rapp om han 
började gråta. 
 Tolys fader var allt och lite till i pojkens ögon. Förvisso kom fadern ofta hem sent, om alls, 
och var då ofta för trött och vresig för att alls bry sig om sin son. Andra gånger när han kom hem 
fick Toly inte ens gå ut för att hälsa på honom. Farmodern såg till att hålla honom inomhus, men 
han såg från ena fönstret hur fadern släpade ner något stort bylte inlindat i trasor in i ladan. Snart 
tog hans nyfikenhet övertaget över hans rädsla för farmoderns risspö och han klättrade ut ur sitt 
rumsfönster. 
 I ladan, tom förutom fars vagn och den gamla kusen i etta hörnet, fann Toly snart sig höra 
ljud från en golvlucka i etta laduhörnet. Kikandes genom en springa i golvplankorna kunde han se 
sin far vässa en lång blänkande kniv. Bredvid fadern, på ett bord, låg en man fastkedjad. Mannen 
var medvetslös, men vaknade tvärt när kniven skar in i honom. Det mesta av ropen absorberades 
av munkavlen, men den storögda pojken kunde fortfarande höra dem, liksom knivens rivande 
ljud genom kött och senor. Förstenad och storögd såg Toly hur den döendes blick riktades mot 
honom, innan den blev oseende. Sedan skars ögonen ut, släpptes ner i en burk och sattes in i en 
hylla. Pojken lyckades återvända utan att farmodern märkte hans frånvaro. 
 Det blev en rutin, att se faderns arbete i ladukällaren. Två eller tre gånger var gudatid 
kunde den växande pojken smyga ut och bevittna hur människor av varierande kön och åldrar 
skars upp, sågades sönder, flåddes, blöddes, eller öppnades, döda eller levande. Oftast levande. 
Spännande. Emellanåt kunde fadern teckna eller skriva något i en bok bredvid. 
 Med tiden kom Toly att växa till sig, allt medan farmorn blev allt äldre. En morgon när 
pojken kom ner från sitt rum fann han farmodern sitta på sin vanliga plats i gungstolen, med 
stickningen i knät. Men hon reagerade inte på pojkens försiktiga skakningar. Hennes halvöppna 
ögon förblev oseende när Toly försiktigt strök gråa hårteser från en kall panna. Pojken satt där ett 
tag med benen i kors utan att blinka. Sedan reste han sig, gick ut till kokhörnan och hämtade en 
stor kniv. 
 När fadern småningom kom hem möttes han av sin son, stående med en lever i sin 
utsträkta blodiga hand och ett stolt brett leende på läpparna. Fadern rusade till och skymtade så 
det lemlästade liket bakom pojken. Med ett vrål slog han till Toly och sjönk sedan på knä framför 
farmodern. 
 Pojken reste sig sakta, alldeles för förbryllad för att bry sig om smärtan i den brännande 
kinden. Han såg sin fars rygg som skakade av snyftningar och kände sig med ens kall och tom 
inombords. Ett snabbt rapp med kniven mot faderns hals fick snyftningarna att sluta upp, och 37 
hugg mot rygg och bröst satte slutligen stopp för oljudet. Blodet färgade golvplankorna och 
pojkens strumpfötter. Det var varmt och kladdigt. Skönt mellan tårna. 
 Avtorkad, klädd i sina varmaste kläder, och med lite mat i magen, fanns sig pojken så på 
morgonen stående ute vid vägen. Han behövde inte vänta länge innan en man i vagn kom förbi 
och gav honom skjuts in till staden. Mannen var en slaktare på boskapsupphämtningsrunda, och 
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den tystlåtne Anttoly... han visade sig snart vara en mycket skicklig slaktarlärling.  
 
 
DAGEN FÖRE GILLESSTORMÖTET: 
 
Med ett följsamt snitt skär kniven genom muskler och senor, följer benet neråt och lossar alla 
fästen kring rygg och länd så att köttet släpper från den upphängda kroppen. Små stänk av blod 
skvätter på ditt förkläde när du skär och rännilar av det droppar ner på stengolvet, samlas i pölar 
och rinner mot silen i golvet. Du visslar en liten oäven melodi, och känner dig på gott humör. 
Att slakta en gris i slakthuset är inget arbete som du som stormästare behöver göra längre, men du 
gör det ändå för att du gillar det. 
 
Du märker hur de andra slaktarna arbetar på andra sidan av huset, lämnandes så mycket avstånd 
som möjligt från dig. Pila hit, pila dit, pila iväg små grisar, piggsvinet kommer och suger märgen från era 
klövar...era ben... Ben... ben, som i hantagen på knivarna. Ah, knivarna... De kom till mig, det var ödet... 
 
Lite mer än två veckor sedan kom en tanig budbärare från köpmannagillet till dig för en audiens. 
Han var ungefär 8 handlängder lång och kunde kanske väga 13 viktpund, med en stor näsa. Det 
var nästan frestande att se om du kunde se hans hjärna genom den, men du avleddes i din 
uppmärksamhet av hans allt snabbare pladder om tröttsamma formaliteter och lyckoönskningar 
från köpmannagillets stormästarinna. Men det som verkligen fångade ditt intresse var en vackert 
snidad mörk trälåda han hade med sig. Och när han öppnade den gick det en rysning av välbehag 
genom dig. Vilka magnifika verktyg, med krokar och lövtunna sågblad, alla med svidande sköna 
benhandtag som gjorda för att passa i dina kärleksfulla händer! Vilka mästerliga snitt du kunde 
göra med sådana. Vilken värld av vackert blodröd visdom vid dina fingrars räckvidd. 
 När budbäraren sedan berättade vad de ville att du skulle göra i utbyte mot dessa gåvor 
från ödet själv var det omöjligt för dig att hålla tillbaka ett maniskt skratt av glädje. Det var 
nämligen så att de ville att du under en viss kväll om ett par dagar skulle ta dig till ett speciellt hus 
i Manderon, där vänta till passligt tillfälle yppade sig och sedan ta fast den unga kvinna som fanns 
inne huset och släpa henne till gränden vid sidan av huset och vänta där med henne. Det skulle 
komma ett antal människor till huset lite senare, och när det knackade på fönsterrutan mot 
gränden skulle du släpa fram kvinnan och visa upp henne i fönstret, helst så rädd som möjligt. 
Sedan skulle kvinnan hållas ur vägen en tid, men hur lämnade köpmannagillet till dig. 
 Du tittade på knivarna, tittade på köpmannen och fyrade sedan av ett bländande leende. 
Bak i din hjärna kittlade dock en liten tanke, nämligen en så ytterst passande gåva för ett så enormt 
trevligt uppdrag. Hur kommer det sig att de kommit till just mig med detta? 
 Det kom att ske såsom ni hade kommit överense om. På rätt dag, vid rätt tid tog du den 
unga kvinnan och släpade in henne i gränden. När knackningarna kom visade du upp henne vid 
fönstret, men höll dina egna drag dolda med huvan av en kåpa. Du såg att förutom en äldre 
version av kvinnan du tagit, antagligen hennes mor, så fanns där inne i huset åtminstone en 
person, möjligen två, men du såg inte deras anletsdrag och kunde inte känna igen dem. När du 
gjort det du kom för slog du kvinnan medvetslös, släpade henne genom gränden till en väntande 
slakterivagn och körde henne i stillhet till närmaste slakthus. Där sa du åt slaktargillesmedlemmen 
du mötte att du ämnade använda bakre slaktrummet och att du inte under några omständigheter 
ville bli störd. Denne slaktare såg dig i ögonen, och stammade skräckslaget fram ett jakande svar 
för att sedan fly ur din uppsyn och lämna dig till ditt möte med den vackra lilla köttstycket du 
hade i slaktvagnen. 
 Det blev en lång verksam natt, och du utforskade användningen de flesta av dina nya 
verktyg grundligt, sedan du först kapat stämbanden på ditt projekt. Det var mycket vackert. För 
att toppa det hela rövade du några nätter senare också bort modern till flickan och upprepade det 
hela för att ha något att jämnföra med. Det var om möjligt ännu vackrare, då du hade mer 
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erfarenhet att falla tillbaka på. 
 
Du torkar av din kniv och ser hur köttet du skurit av har hamnat väl uppdelat i olika lådor. Vi kan 
inte ha oordning, var sak har sin låda... eller mage. Du skär med ett snitt åt dig en del av en inre 
lårmuskel och stoppar köttet som det är i munnen, avnjutandes hur texturen känns i din mun. Det 
kommer en slaktarlärling för att ta dina lådor och släpa iväg dem till saltningen. Du torkar bort ett 
blodspår som blivit kvar vid mungipan och  går sedan fram till lärlingen som böjer sig över 
lådorna. 
-”Vackert väder vi har idag, eller hur?”, säger du förnöjt åt honom, medan din vilda intensiva blick 
borrar sig in i honom. Lärlingen nickar, känner igen dig och försöker snabbt att se på allt annat än 
dig, vilket dock är ganska svårt med tanke på att du står så nära du kommer utan att röra vid 
honom. Du kan se hur kallsvetten slår ut på honom. 
-”Har du någonsin funderat på hur din tunga smakar?” frågar du honom. Hans försöker titta på 
golvet och skakar nervöst på huvudet. 
-”Nå, får väl ta reda på det då”, säger du och börjar åter med stor inlevelse tugga på köttbiten i din 
mun. Lärlingens blick flacklar av och an mellan golvet och ditt ansikte. Men när du plötsligt låter 
en del av det tuggade köttet sticka ut från din mun och sedan falla ut, kan du se hur all ansiktsfärg 
lämnar lärlingen. Plötsligt öppnar du din blodiga mun så mycket du kan och ropar: 
”YÖÄÄÄÄÄH!”, varpå lärlingen hoppar till, faller till golvet och svimmar. 
 Skrattande svänger du blicken och ser mot närmaste slaktare, som stått och sett på det hela. 
Du ser på honom, snurrar lite med ögonen och huvudet och gläfser sedan en order om att skicka 
någon att ta hand om och salta köttet innan det förstörs i denna heta helvete till slakteri. Sedan 
lämnar du dina slaktare och går mot slakteriets utgång där tvättbaljan står. 
Salt och en sluten tunna behövs för att hålla köttet i skick så att det inte ruttna, sedan skall det helst vara i 
svalt eller kallt utrymme. Så kan det stå sig i hela gudatider. Och nu har ju gillet verkligen tillgång till salt... 
 
Det hela tog sin början för 10 dagar sedan när sjöfartsgillets stormästarinna personligen kom till 
dig med en synnerligen farlig förfrågan. Det handlade nämligen om en så vansinnig sak som en 
regelrätt stormning av självaste fursteborgen i Manderon. Något sådant är ingenting man bara går 
och gör, eftersom det kan betyda att man hamnar på stupstocken illa kvickt vilket ger dig många 
intressanta ideer i och för sig... Trodde hon att du var galen eller? 
 Men stormästarinnan stod på sig och förklarade att det hela skulle gå till så att 50 diskret 
klädda, men beväpnade gillesmedlemmar ur slaktargillet, tre dagar före stormötet, några glas före 
midnatt, skulle samlas utanför fursteborgens södra mur, för att där möta upp med ytterligare en 
grupp. Vid signalen av en tänd lykta i ett fönster i kärntornet skulle de gå in i borgen genom en 
dörr i muren och därefter ta sig upp till kärntornet, övermannandes och undanröjandes allt 
eventuellt motstånd, vilket dock skulle vara nära nog obefintligt menade hon, eftersom det ”redan 
tagits åtgärder på förhand”. Sedan de nått fram skulle de hålla själva fursten i kärntornet som 
gisslan och vänta tills en annan person skulle dyka upp. Denna person skulle säga lösenordet 
”slaktargillet”så att de skulle känna igen honom. Personen skulle sedan ge dem vidare 
instruktioner. 
 Om slaktargillet kunde tänka sig att gå med på detta, så kunde sjöfarargillet tänka sig att 
göra upp ett synnerligen generöst kontrakt på salt för slaktargillet. Det var väl kännt att detta var 
slaktargillets största utgift, näst slaktdjuren förstås, och att ett bestående kontrakt skulle betyda 
enorma vinster i det långa loppet. När sjöfararstormästarinnan såg att du fortfarande var tveksam 
erbjöd hon dessutom ett par säckar med kryddor från södern som extra bonus, vilket slutligen 
avgjorde det hela. Trots allt, det värsta som kunde hända var att alla slaktarna dödades och man 
pekade ett anklagande finger åt ditt håll, men då skulle du alltid kunna hitta på en förklaring till 
hur sjöfarargillet tvingat dig. Du gick således med på detta. 
 
Dagen för stormningen av fursteborgen kom, tre dagar före gillenas arliga sammankomst, och vid 
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nattmörkrets inträde skickade du iväg 50 man mot den designerade platsen. Det som sedan hände 
har du fått höra om genom rapporter nyligen. Det var nämligen så att slaktargillesmedlemmarna 
kom till platsen och väntade i skymundan tills kusten var klar och det andra glaset före midnatt 
närmade sig. Då såg de plötsligt hur den andra gruppen närmade sig och blev mäkta förvånade 
när de kände igen dessa som byggargillets medlemmar, dom jävlarna! Det var nära att det hela 
skulle ha slutat i slagsmål där och då, men eftersom naturen av det som de just skulle till att göra 
hade gjort båda grupper mer sansade än vanligt av allvaret, så lyckades båda sidor iallafall 
kontrollera sig. De gick till dörren och väntade i en grupp på ljuset i kärntornet. 
De väntade och väntade och... väntade. Men det kom ingen signal, trots att glaset kommit och farit. 
Snart tappade byggargillet tålamodet och en efter en lämnade de platsen. Snart gjorde också 
slaktargillet samma sak. De visste inte vad annat de skulle göra. Det blev alltså ingen stormning av 
fursteborgen. 
 Sedan dess har du inte hört något från sjöfarargillet om kryddorna, och saltkontraktet har 
ni inte sett ett korn av. Något att ta upp med sjöfarargillet under stormötet imorgonkväll. 
Överenskommelser skall hållas! 
 
 
OM GILLET: 
 
Slaktargillet har sin huvudgillesstuga i Randeron, men förstås resten av sina slakthus vid 
utkanterna av bägge tvillingstäderna, i närheten av de stora inhägnaderna dit boskapsskötarna 
vallar sin boskap. Gillet består av 400 man, vilka lyder under ditt terrorstyre, samt ett antal sådana 
som ni anlitar när ni behöver hjälp med köttutdelning, boskapshämtning och annat. Slaktargillet 
har aldrig varit särskilt förmöget, eftersom köttpriserna går upp och ned beroende på om det är ett 
gott boskapsar eller inte och det hela är osäker vinst i vilket fall som helst. Men du kan ändå räkna 
med åtminstone 300 guldmynt i gillets skattkistor (jämnförelsevis kostar ett hus i Manderon 
ungefär 100 guld), vilket säkerligen är en spottstyvel i mot vad exempelvis sjöfarargillet sitter på. 
 Ifall det funnes någonting du ville ha reda på så har gillet faktiskt en del kontakter som kan 
utnyttjas. Till dessa skall nämnas boskapsskötarna naturligtvis, samt garvare, värdshus, 
ljusstöpargillet som ni levererar fett och annat åt (vilket de gör talg av i sin tur) och slutligen också 
vanligt folk på gatan, som din slaktare kommer i kontakt med när de köper kött på gatan från era 
köttbodar och handelsstånd. 
 
 
INTRIGER 
 
Sedan länge har slaktargillet haft vissa affärer med den undre världen. Vanligen då i form av 
tjänser som slaktarna utfört för någon annans räkning mot ersättning. Men nu kommer en ytterst 
överraskande och intressant förfrågan från själva Halvmannen, den undre världens härskare. Han 
har skickat dig ett brev, där det står att ljusstöpargillet fått tag på och håller en av hans män 
fången. Denne heter Teremvor Spillas och Halvmannen vill ha honom frisläppt innan stormötet är 
över. I utbyte mot detta skulle slaktarna få 200 guldmynt, levererade med ett brev till dig såfort 
Spillas är fri och i Halvmannens beskydd. Dessutom sägs det mellan raderna i brevet att 
Halvmannen skulle vara mycket tacksam mot slaktargillet ifall de kunde göra honom denna tjänst. 
Sådan tacksamhet skulle kunna betyda mycket i framtiden... 

Du funderar ett tag på saken och kommer fram till att du inte har någonting emot att sätta 
press på ljusstöpargillets stormästare. Om inte på ett sätt så på ett annat. Hon är trots allt bara en 
liten kvinna med 50 ljusstöpare, medan du har 250 man under dig. Dessutom ser du personligen 
fram emot att utnyttja dina övertalningsmetoder på henne. 
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Allt är dock inte frid och fröjd vad gäller slaktargillet. Ert slaktavfall har på senare tid vållat er 
stort besvär när spillkärregillet inte utfört sina uppgifter som ni kommit överens om. De är alldeles 
för slöa! Under förra sommaren hade ni stora problem med ruttnande slaktrester som stank något 
förfärligt, och som dessutom förstörde en del av det färska köttet genom att dra till sig flugor och 
annat. Dessutom såg det ett tag ut som om Omenfloden skulle svämma över i vår. Om det sker 
ännu så kommer det att drabba slakterierna mot flodstränderna mycket mycket hårt. Det är dags 
att få fart på spillkärrarna! När slaktargillet ändå betalar för dess tjänster så vill du se deras vagnar 
åtminstone en gång i veckan, inte bara nu och då! 

För att sätta ytterligare press på spillkärrarna vore det bra med stöd från andra gillen. Men 
mitt i detta har du hört att byggargillet öppet stöder spillkärrarna och du vet att den enda orsaken 
till detta är att jävlas med slaktargillet. 

Men ni hade allt svar på tal. Under en natt för ett bra tag sedan samlade ni ihop allt ert 
ruttnande avfall från Randerons slakterier och kärrade detta till några av byggargillets 
byggplatser, där ni också spridde ut det prydligt. Låt dem smaka på hur det känns, så kanske de 
förstår hur irriterande det är med dessa lata spillkärrare. 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
En av gillesmedlemmarna har en syster som är glasblåsarnovis. Hon berättade att glasblåsarna i 
största hast och hemlighet skickade iväg en flicka vid namn Lyra en morgon för 2 veckor sedan. 
Det blev stora rabalder av det när gillet nåddes av rykten att Lyra numera arbetade på 
fursteborgen som kammarpiga. Har månne glasblåsarna goda kontakter till furstemakten? 
 
Du har hört ett rykte från dina kontakter i Manderons smedjor att en skäggig karl fört en vacker 
silverdekoration av en hammare och en spade som tillsammans formade ett X, till en av 
smedjorna. Där smältes den sedan ner till en silverklump. Smeden som utförde arbetet funderade 
att den enda orsaken till att smälta ner något sådan var att det måste ha handlat om stöldgods. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Du är inte säker på vad de säger om dig ute på gatan. Men om det börjar snackas för mycket så 
måste du kanske börja göra något åt det. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: *Du får fatta din egen uppfattning om 

denna person under spelets gång* 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång*  
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

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

person under spelets gång*  
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Byggargillets Stormästare Geram Garatta: Garatta är en trubbelmakare och oborstad idiot. Du 

skulle inte ha någonting emot att hänga honom i hans egna tarmar från den högsta 
tempelspiran i tvillingstäderna. 

 
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: Försupen och förstörd är denna man endast en 

spillra av sitt gamla jag, efter vad du har förstått. Kunde kanske vara lätt att påverka honom. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: Du känner inte stormästarinnan personligen 

eftersom gillet är nytt inom sammanslutningen, men om hon är någonting som sitt gille så är 
hon antagligen lat och värdelös. 
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