
GILLESTRIDEN 
Slantlånargillets Stormästarinna 

Namn: Kaliza Ninanima 
Yrke: Slantlånargillets Stormästarinna 
Ålder: 32 ar 
Varit som Stormästarinna: 3 ar 
 
INLEDNING 
 
Pengarsäckar, räkneböcker, dammiga kravobrev, sigillstämplar och gamla män och kvinnor som 
inte skrattat under största delen av sin livstid. Nej, slantlånargillet är allt annat än en idealisk plats 
att växa upp på. Icke desto mindre fanns där en liten flicka , dottern till den sittande stormästaren 
Herr Ninanima. Hon hette Kaliza och sprang omkring och lekte runt skrivpulpeterna och 
räkneramarna.  Kvickt märktes det dock att flickan hade ytterst stark vilja och kunde bli direkt 
omedgörlig ifall hon inte fick som hon ville. Hennes temperament och oförmåga att ge med sig 
gjorde henne inte särskilt populär bland sina jämnåriga skolkamrater. Därtill skulle hon, som 
dotter till en man med makt och pengar, umgås i samma kretsar som adelsbarnen. De såg i sin tur 
ner på henne för att hon inte hade ett anrikt familjenamn som de. 
 Redan vid unga år visade Kaliza prov på extraordinärt bra räknehuvud, något som var till 
stolthet för hennes far. Hon gjorde sällan misstag, ens när det gällde komplexa siffertabeller, och 
när de väl skedde kunde det ta ett bra tag innan hon lugnat ner sig igen. Men hon gjorde aldrig 
samma misstag två gånger. Den intensivitet och det allvar med vilken flickan tog sig an sina 
räkneövningar skulle ha bringat mången gillesmästare på skam. 
 En annan skam som kom till gillets huvudstuga vid den tiden, var råttorna. Dessa var 
naturligtvis mer än en plåga, eftersom de gärna åt av de gamla pergamenten som gillet arkiverar 
sina räkneskaper på. För att åtgärda problemet införskaffades en iller. Detta slinka lilla djur hade 
förutom sin effektivitet gällandes råttjakt också direkt inverkan på Kaliza. Hon tog illern till sig 
som sitt husdjur och vägrade lämna den ifrån sig. Inte ens utomhus. 
 Illern gav adelsbarnen ny orsak till att retas med slantlånardottern, eftersom illern sågs som 
ett husdjur för de allra lägsta av de lågättade. Flickan brydde sig dock inte, utan hade alltid illern 
med sig. Men den historien tog abrupt slut när en av adelsjakthundarna slet sig en dag när 
adelsfamiljen Gullvivan kom för att göra affärer med gillet. Hunden jagade ifatt illern, som slitit 
sig från flickans famn och bet ihjäl denna. Det var en olycka som ingen sörjde destomera, förutom 
Kaliza förstås. Hon var närmast otröstlig. När hon dock slutat gråta efter ett par dagar var hennes 
blick mycket kall, och hon vägrade resolut ta något nytt husdjur. Istället för en iller tog gillet så till 
gift för att hålla undan råttorna. 
 Trots detta skulle råttorna ställa till med mycket mer problem. Genom dessa hade den nu 
döda illern fått en sjukdom, och innan dess bortgång hade Kaliza smittats. Febern var skyhög, och 
de bästa helare som pengar kunde köpa kallades till flickans sida. Men det var ändå modern till 
flickan som vakade vid hennes säng dag och natt. Eftersom det var hennes enda barn blev hon 
nästan manisk på att hålla allt prydligt, rent och snyggt. Det gjordes offergåvor till gudarna och 
religiösa symboler hängdes upp runt sängen. Oberoende vad det berodde på så tillfrisknade 
Kaliza småningom efter en hård tid. Men kanske var det ödets ironi att hennes mor snart där efter 
visat sig blivit smittad, och skulle inom loppet av några veckor avlida i samma sjuksäng som 
dottern tidigare legat i. Man brände alla de religiösa symbolerna i eldhärden kvällen efter. Sedan 
dess har slantlånargillet inte haft just något alls med religionen att göra. 
 Det sägs att tiden läker alla sår, men vissa sår kan vara sig en hel del. Resten av Elizas 
uppväxt gick särdeles fort och skedde till synes helt utan känslor eller egentliga egenheter. Gillets 
dotter blev en lärling i gillet och avancerade snabbt till mästare. Förutom sin uppenbara fördel 
med fadern som gillesstormästaren, så var hennes affärssinne, samt dedikering till ordning och 
exakthet utan like. Vissa kallade det rent av en besatthet. Hur det än var med den saken så var det 
ingen som sa emot när hon sedermera ärvde titeln stormästare av sin far efter att denne dragit sig 
tillbaka för gott.  
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NUTID, TVÅ DAGAR FÖRE STORMÖTET 
 
Det är kväll när dina fotsteg hörs från trappan till gillets ouppvärmda räknesal.  
3...4...5...6....7.. och vänsterfoten ner på golvet. NEJ! Upp igen, måste börja med andra foten. Så, 12345..6..7 
och vänster. Ja! 
 Väl nere i salen lägger du märke till att 1,2,3,4..5 stycken mästare av gillet väntar dig vid, 
precis vid rätt tid och på rad. Framför dem står en tjock lunta uppslagen på en läsepulpet. Gillets 
bok över räkneskaper för aret. Hantverkarna, de flesta äldre än dig, ser nervösa ut där de står. Du 
skrider fram till boken och ger dem en sträng blick innan du frågar: 
-"Är detta alla siffror för gillet, allt in i minsta detalj?" Din röst är kall som is. Mästarna kastar 
oroliga blickar på varandra och nickar sedan ikapp. 
 Du börjar läsa, och dina ögonbryn rynkas. Tabeller med siffror och små markeringar flyger 
förbi, och du läser sida efter sida i tystnad. Detta är något som du älskar. 
 Sedan kommer du till en markering som står ut som ett öppet sår i bokföringen. Bredvid 
det enorma minusbeloppet står det "stormästarinnans utlåning". Du tänker tillbaka... 
 
Det var tre veckor sedan du uppsöktes av Orkidéns hus, närmare bestämt lord Andai. Han talade för sitt hus 
och lade fram en synnerligen djärv plan, vilken gick ut på att han skulle resa sig mot furstemakten i en 
skickligt utförd kupp och själv ta furstens plats som härskare över tvillingstäderna. Han berättade att han 
planerat allt in i minsta detalj, och att det inte skulle kunna misslyckas. Men för att lyckas så skulle han 
behöva guld, och mycket av det. 
Han gjorde en förfrågan på att låna av slantlånargillet 1400 i rent guld! Summan var otrolig, men det var 
också det han lovade betala tillbaka såfort han blivit furste. Han lovade att betala det dubbla beloppet. 2800 
guld! Det skulle vara lång lång  mera än gillet någonsin haft haft tidigare. Inte på... 8 ar, 6 gudatider och 13 
dagar skulle slantlånargillet  klara av att tjäna så mycket. Du funderade, vägde och mätte i ditt huvud och 
gick med på detta. Trots att det skulle innebära att låna ut nästan allt från gillets skattkistor. 
Pengarna levererades nästa dag från gillet med väpnad eskort och Orkidéns ägor pantsattes genom ett brev 
undertecknat och stämplat med ättevapnet. 
 
Du går vidare, förbi siffror för bläck, utlåningar och inkasseringar och beslagtagen egendom från 
sådana som inte kunnat betala tillbaka i tid. 3 guld, 5 koppar, 15 silver... 3.. 22..7...1..89...59... 
 
Men lorden hade också annat att föreslå. Som furste skulle han också vara i stånd att bevilja skattefrihet åt 
sina undersåtar, speciellt sådana som hjälpt honom med att ta furstemakten. Ett ars skattefrihet! Det lät 
nästan för bra för att vara sant. Du lyssnade vidare. 
 Det skulle alltså göras en kupp för att störta den gamla fursten, så att Andai Lagraine av Orkidén 
kunde ta dennes plats. Men för att detta skulle kunna lyckas måste man för det första se till att fursten hade 
sin uppmärksamhet riktad åt annat håll, och för det andra att hans populäritet hos folket skulle sjunka så att 
de var mera villiga att godtaga ett maktbyte. Det var här som slantlånargillet kunde komma in menade han, 
samt, från vad han fått förstå, kunna tjäna på det hela själv. 
 Andai föreslog att slantlånargillet skulle använda sig av andra gillen för att få till stånd kravaller 
och oroligheter i tvillingstäderna innan natten för maktövertagandet. Han förklarade sin plan... 
 
Det hade låtit så bra, att du inte behövt överväga det hela särskilt länge före du gick med på det. 
Irritationen får dina miner att surna till medan du läser vidare i räkneskaperna. En av mästarna 
framför dig ger ett gnyende ljud av ängslan. Du minns slantlånargillets spel i det hela... 
 
Det första du gjorde var att kontakta glasblåsar- och krukmakargillet, båda skilt för sig. De hade en längre tid 
velat komma åt marken som låg bakom deras respektive gillestugor i Randeron. Mark som slantlånargillet 
ägde, men tidigare vägrat sälja. Nu erbjöd du dem följande: De skulle få köpa denna mark av slantlånargillet 
till hyggligt pris ifall de lovade att med ens börja bearbeta pöbeln på gatan genom att sprida missnöje mot 
fursten, samt jaga upp dessa så att de skulle börja härja på gatorna. Ett riktigt upplopp alltså, som skulle 
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göra att stadsvakten och därmed fursten skulle ha händerna mer än fulla med att återställa ordningen. Åt 
glasblåsargillet sade du att de, när de lät sina gillesmedlemmar dra ut på gatorna, skulle krossa alla glasrutor 
och annat bräckligt längs de gator där de härjade. Således skulle de skapa efterfrågan på arbete åt sina egna 
medlemmar, vilket hade en viss ironi i sig. 
 Men för slantlånargillet var ändå krukmakargillets härjande viktigare. Det var nämligen så att 
slantlånargillet ägde mycket beslagtagen bostadsmark inne i Randeron. Problemet var att den var bebyggd 
sedan tidigare med gamla förfallna hus och skjul och annat skit, samt att gillet inte fick riva ner dessa för att 
bygga nytt, eftersom det var förbjudet enligt fursteedikt att riva beboeliga hus inom tvillingstädernas 
områden. Men i detta skick kunde inte slantlånargillet göra någon vinst på marken. Men det fanns nu en 
ypperlig lösning: ELD! 
 Således gav du krukmakargillet i uppdrag att ha några av deras medlemmar att sätta eld på husen i 
det området i Randeron där slantlånargillets husmark låg. Resten av krukmakargillet skulle sedan se till att 
släckningsarbetet inte kunde komma igång före varenda ett av husen på området brunnit ner till grunden. 
 
Du kommer till en ny siffra med minusförtecken i räkenskaperna. Igen gör du en grimas som om 
du bitit i ett surt äpple, och vänder med ett irriterat knyck till nästa sida. 
 
Det fanns dock en sak som skulle kunna göra att de planerade oroligheterna skulle misslyckas, hade lord 
Andai av Orkidén sagt då ni första gång diskuterade planen. Och denna sak vore om stadsvakten och den 
bivackerade armén utanför i soldatbarackerna skulle slå sig samman och kväsa upproret med våld. Detta fick 
inte ske. Därför måste andra se till att påverka dessa negativt. 
 Du vände dig till sömnadsgillet, som hade en innestående skuld till slantlånargillet, och lovade att 
sudda ut denna skuld ifall sömnadsgillet gick med på att låta sina medlemmar, skökor de flesta av dem i 
vilket fall som helst, uppvingla vanliga soldater och lägre officerare att missköta sig eller rent av delta i 
oroligheterna i staden. Det är en ledsam fakta har du hört, att man kan förmå de flesta att göra vad som helst 
bara man ligger med dem först. Inte något du skulle sänka dig till. Hur som helst så gick sömnadsgillet med 
på detta. 
 
Problemet med upproren var att de lyckades lite FÖR bra. Otroliga mängder människor hade 
dragit ut på gatorna och plundrat och förstört allt i deras väg. Pöbeln hade tänt eld lite här och där 
så att svart rök legat som ett täcke över tvillingstäderna under flera dagar. Dessutom hade armén 
och stadsvakten varit fullständigt lamslagna. Eftersom inga skökor kunde ha varit så effektiva 
misstänkte du att det måste ha funnits något annat som påverkat de beväpnade styrkorna vid den 
tiden. Hur som helst så fick det följden att annan än den tilltänkta egendomen också skadades. 
Däribland sådant som slantlånargillet ägde. Och DET sved som salt i ett öppet sår. Kostnaderna 
för gillet hade varit 34 guld... 4 silver...32 koppar....samt 3...78...12.... 
 
Förutom upproret på gatorna i tvillingstäderna skulle övertagandet av furstemakten förstås också kräva 
många andra saker. En bland dessa var en spion inne i fursteborgen. En spion som kunde komma nära inpå 
fursten om dagarna. Och denna spion skulle slantlånargillet rekrytera. Lord Andai hade vetat att det fanns 
en flicka i glasblåsargillet som skulle vara utmärkt för jobbet, nämligen en viss "Lyra". 
 Du vände dig till glasblåsargillet och fick höra att de behövde ädelmetaller för att kunna blåsa färger 
i sina glas. Ju renare metaller desto bättre, men att de inte hade råd att växla sitt guld till det beryktade 
svartguldet från södern för att få råvaran till glasfärgningen. Du gjorde ett avtal med dem om att de skulle få 
växla direkt utan mellanbetalning åt slantlånargillet ifall de gick med på att skicka en av deras 
gillesmedlemar vid namn Lyra Vadelim på ett hemligt uppdrag för en tid. Detta gick de förstås genast med 
på, och du kunde snart därefter skicka iväg den unga flickan till en specifik plats i Manderon under en viss 
kväll för två veckor sedan. Lord Andai hade försäkrat att han skulle sköta resten och fixa in henne som spion i 
fursteborgen, men glasblåsargillet visste alltså ingenting om detta. 
 
 Detta skulle varit frid och fröjd om det inte varit för att oroligheterna i städerna spårat ur så 
fullständigt. Detta gjorde dig bitter mot krukmakargillet och glasblåsargillet. Det kom dock ett meddelande 

3 



GILLESTRIDEN 
Slantlånargillets Stormästarinna 

från lorden för en vecka sedan, där det ombads att slantlånargillet skulle förmå glasblåsarna att ta emot en 
knippe örter från färgargillet, stoppa dessa i flaskor och skicka dem till köket i fursteborgen. Du började ha 
nog av allt du skulle göra för denna lord av Orkidén, men eftersom slantlånargillet redan var så innystat i 
allt kunde du lika gärna utföra detta på en gång. 
 Pressande glasblåsargillet med en lögn om att ditt gille hade bevis som kunde knyta glasblåsargillet 
till upproren på gatorna, medan de inte kunde bevisa något angående slantlånargillets inblandning, tvingade 
du dem att göra detta för er. Det märktes att de blev mycket arga över det, men än sen då. Det blev gjort. 
 
Du ser åter siffrorna framför dig i räkenskaperna, men du vet att de inte är fullständiga. Du vet 
nämligen inte hur det har gått med själva det fysiska övertagandet av makten. Detta skulle ha ägt 
rum igår, men ännu har du inte hört något om det. Det måste ha lyckats, men lord.. förlåt... furst 
Andai Lagraine måste föredra att ligga lågt medan oroligheterna på gatorna ännu pyr... Men lånet 
skall återbetalas, till sista kopparslant. Och när det är gjort kommer slantlånarna att vara rikare än 
någonsin! 
 
Du kommer till slutet av räkenskaperna där slutsummorna står, och harklar dig högljutt, vilket får 
mästarna framför dig att hoppa till och blekna. 
-"Det fattas tre silver och 2 koppar i dessa räkneskaper. Vad är de?", säger du med en iskall röst. 
 Mästarna är tysta och ser på varandra. Stämningen är tryckande. Sedan är det en av dem 
som brister och faller till sina knän. Hans röst är ynklig när han säger: 
-"Förlåt mig stormästarinna, jag har köpt en ny kulram. Ni förstår den gamla..." 
-"Vafalls? Om ni inte är nöjda med de kulramar vi har i till ert förfogande, så passar det sig 
säkerligen inte heller att arbeta för oss. Mästare Sunnaril, ni är inte längre en medlem av detta 
gille. Avlägsna er snarast, samt lämna en summa på tre silver och 2 koppar efter er. Vi vet var 
dörren finns." säger du och ser med förnöjelse hur den före detta mästaren av slantlånargillets 
huvud sänks i nederlag. Detta får dig med ens på bättre humör. 
 Du stänger räkenskapsboken för detta ar och torkar av dina händer med en näsduk. Man 
kan inte veta vilka skitigheter och sjukdomar som finns på sidorna alla gått och fingrat på dem. 
 Därefter säger du, med rösten skarp som en pisksnärt; 
-"Är alla förberedelser klara inför gillesstormötet i övermorgon?" 
-"Ja, stormästarinna." svarar de återstående mästarna unisont. 
-"Jag har hört att vi detta år kommer att besökas av en skrivare från fursteborgen. Se till att räkna 
in honom i planeringen också." ,fortsätter du och går därifrån. 
-"Ja stormästarinna.", hör du bakom din rygg. 
  
 
GILLET: 
 
Slantlånargillet sysslar med att låna ut pengar till folk som är tillräckligt rika för att betala tillbaka i 
efterhand med ränta. Följdaktligen har ni gjort affärer med andra gillen, alla adelshusen i 
Manderon och Randeron, samt rikare enskilda personer och till och med den gamla furstemakten. 
Slantlånargillet har mycket markegendom i städerna, men den direkta förmögenheten som gillet 
har tillgång till idag är oroväckande liten; 300 guldmynt. Detta är ungefär samma som det skulle 
kosta att köpa tre hus i Manderon. Eftersom gillets framgång bygger på att ni skall vara rika och ha 
råd att låna ut pengar så får denna pengasituation absolut inte till något pris läcka ut. Det skulle 
vara rena dödsstöten för gillet. 
 Gillets medlemsantal är litet, dryga 50 mästare, hantverkare och lärlingar sammanräknat. 
Det är stormästaren som är den ensamma drivande makten bakom allt. 
 
 
 

4 



GILLESTRIDEN 
Slantlånargillets Stormästarinna 

INTRIGER 
 
Ditt gilles ekonomiska situation är ohållbar i detta läge. Det vore bra att få reda på vad som hänt 
med Lord Andai Lagraine av Orkidéns hus, och kräva tillbaka skulden med ränta av honom. Men 
tills det låter sig göras måste du göra ditt yttersta för att för det första skydda gillets anseende 
genom att förneka att ni verkligen ligger så risigt till som ni gör. Här om dagen blev du tvungen 
att säga nej åt Aklejans adelshus som ville låna 600 guld av slantlånargillet eftersom ni helt enkelt 
inte hade pengarna. Du hoppas att det inte kommit ut, men om det har det så är det bara att 
förneka det tills du blir blå i ansiktet. 
För det andra så behöver du kassera in lite innestående skulder och sälja lite tomtmark i städerna. 
 
Den skuld som du först kommer att tänka på är färgargillets lån av 300 guld från slantlånargillet. 
Återbetalningsdagen för detta är först om 6 gudatider och då är summan som skall betalas tillbaka 
400 guld (dvs. 100 i ränta). Det är dock i ditt intresse att förmå färgargillets stormästarinna att 
betala tillbaka lån och ränta på en gång. Gör hon inte det så är det bara att använda precis vilka 
medel som helst för att tvinga henne. 
 
Vad sedan gäller säljande av tomter,  så lovade du faktiskt att sälja tomterna invid krukmakar och 
glasblåsargillets gillesstorstugor åt dem billigt för att de var med och startade oroligheterna i 
tvillignstäderna. Men med tanke på att oroligheterna gick ur deras händer så fullständigt och 
dessutom orsakade slantlånargillet skador, samt att ni behöver alla pengar ni kan få, så är det i ditt 
och ditt gilles bästa intresse att sälja dessa tomter så dyrt som möjligt. Vanligen skulle en tomt av 
detta slag kosta 50 guld. 
 
För att koppla av från gillets hektiska affärer har du nu privat redan en längre tid passionerat 
ägnat dig åt en hobby. Du är nämligen en av Manderons främsta samlare av antika föremål från 
flodlandskungen Raymond av Ebondaggers tid (läs gärna om detta på 
http://www.eloria.fi/Lajv/Kampanjer/Aea/Aea_kampanj_historia.htm, dock ej ett måste). Du har 
en försvarlig och dyrbar samling, men saknar fortfarande en sällsynt typisk snirad vas från den 
tiden. Denna har du sökt länge och väl efter, men inte funnit någon. Nu har viskningar kommit till 
dina öron att någon av gillesstormästarna skulle besitta en sådan. Du MÅSTE ha den! En sådan 
vas är en riktig dyrgrip och du har satt undan 100 guldmynt av egna pengar för att kunna köpa 
den. Men naturligtvis hoppas du på att inte behöva betala fullt så mycket i slutänden. 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
Du har hört av en förmögen kund, som var påväg förbi Liljans adelshus med sin droska för tre 
dagar sedan, att det i närheten varit en strid mellan två magiker. I striden hade det haglat regn och 
eldkulor över ett helt kvarter, med massiva skador som följd.Vilka som stridit och vem som segrat 
var dock oklart, men kunden svär att han sett en brännskadad man i grått långt skägg och dyra blå 
hellängdskåpor haltande gå därifrån och kallat på en droska... till fursteborgen.   
 
Det är allmänt kännt att köpmannagillet och sjöfartsgillet kämpar om vem som skall dominera 
handeln i södern. Nu ryktas det att sjöfartsgillet har överhanden, eftersom de nyligen erhållit 
rätten till juvelhandeln. Denna skall de ha fått av Orkidéns hus. Undrar vad de utlovat i utbyte? 
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ÖVRIGT 
 
På en fin middag på adelshuset Riddarsporrens ägor tre veckor sedan blev du tillfrågad vad du 
ansåg om Bryggargillet. Du sade som det var att gillet kommer att ha svårt att klara sig om de 
fortsätter som hittills. Det var en rätt tråkig och ointressant tillställning egentligen. 
 
Du tror inte på gudar eller religiösa berättelser i någon form och har förbjudit prat om sådan 
smörja inom gillets väggar. Du tror hårt och tveklöst att gudarna inte bara är rena påhitt, utan att 
deras existens skulle vara ett brott mot världsallets perfekta sammansättning. Således går du hårt 
åt sådana som nämner gudar eller religion i din närvaro. 
 
 
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: Kan vara en god budsförvant i ett ögonblick 

och en svuren fiende i nästa. Löns att se upp med henne. 
 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: Man måste veta hur man skall ta denna excentriska 

person... 
 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång* 
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: En person du automatiskt tyckt illa om sedan första 

början. Har ingen stil eller självkontroll alls. 
 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: Hon är en osäker fjolla som försöker spela ett 

spel som är långt över hennes urblåsta huvud.  
 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får fatta din egen uppfattning om denna 

person under spelets gång* 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: Med tanke på vad de ställt till med under 

oroligheterna hyser du inga varma känslor för dem. Deras stormästarinna tror sig vara 
intelligent och iskall. Hon är ingenting mot dig. Du skulle inte ha någonting emot att krossa 
henne under din häl. 

 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: En sak är säker, de förstår verkligen inte vikten av 

exakthet. Du ville att de skulle bränna ett kvarter, och vad gör de? Bränner överallt! Denna 
man är en hycklare som talar vitt och brett om sin dygd och sedan gör vad som faller honom 
in.  

 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: Han är ett vrak. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får fatta din egen uppfattning om denna person 

under spelets gång*  
 
 

6 



GILLESTRIDEN 
Slantlånargillets Stormästarinna 

 
THE BROTHERHOOD 2007 

 

7 


