
GILLESTRIDEN 
Sömnadsgillets Stormästarinna 

Namn: Endela Lonnawati 
Yrke: Stormästarinna för Sömnadsgillet 
Ålder: 25 ar 
Varit som Stormästarinna: 1 ar 
 
OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Sömnadsgillet hör till ett av de medelstora hantverkargillena och har ungefär 350 medlemmar i 
tvillingstäderna. Av dessa är alla visserligen inte enbart sömmerskor, utan många skökor ryms 
också med i denna siffra. Det är inte offentligt – fastän det i vissa kretsar nästan är allmän 
kännedom – att Sömnadsgillet och prostitution går hand i hand. Många sömmerskor extraknäcker 
som skökor, dock inte som några vanliga gatuhoror, och bidrar således positivt till gillets och 
deras egen ekonomiska situation. Denna alternativa inkomstkälla gör att gillet har en rimligt stor 
förmögenhet. För tillfället uppgår gillets förmögenhet (vilket alltså kan användas för 
Stormästarinnans syften) till 600 guldmynt (100 guld är det samma som priset på ett hus i 
Manderon som jämförelse). 

Sömnadsgillets gilleshus finns i Randeron. Gillets influenser sträcker sig bl.a. till alla som har 
med prostitution att göra i tvillingstäderna, GAEAs tempel, badhus och örtakvinnor. Dessutom 
hör gillet mycket som ryktas på gatan och har många kontakter dit. Gillet gör mycket affärer med 
Sjöfarts-, Köpmanna- och Färgargillet. 
 
 
NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
För några veckor sedan vände sig Slantlånargillet till dig i ett ärende. Du var rädd att gillet skulle 
omedelbart kräva återbetalning på en innestående skuld som Sömnadsgillet hade till 
Slantlånargillet, men så var inte fallet. Faktum var att Slantlånargillet hade ett förslag på hur denna 
skuld helt och hållet kunde strykas ur deras böcker. Det enda som Sömnadsgillet skulle göra för 
att detta skulle ske, var att börja uppvingla vanliga soldater och lägre officerare till att missköta sig 
eller rent av delta i oroligheterna som brytit ut i tvillingstäderna vid denna tidpunkt. Eftersom 
sömmerskorna alltid haft en koppling till skökorna – och många gillesmedlemmar till och med var 
skökor – hade gillet många ”kontakter” inom armén och stadsvakten. Trots ditt begränsade 
förstånd för goda affärer, ansåg du att detta lät som ett jättelätt sätt att bli av med skulden, så du 
gick med på affärsförslaget efter många om och men. 

Nu när kravallerna äntligen har börjat dö ut kan du bara konstatera att dina 
gillesmedlemmar måste ha gjort ett sjuttons bra arbete av att hålla soldaterna sysselsatta med 
annat än ordningsvaktning, för oroligheterna var verkligen utbredda. Flera hus brändes ner, det 
var osäkert runtom i tvillingstäderna och folk miste till och med livet. Eller så fanns det fler parter 
inblandade... 

 
Några dagar före denna överenskommelse med Slantlånargillet förhandlade du med en kvinna 
som hette Jeominn. Hon ville anställa en del av Sömnadsgillets gillesmedlemmar att sköta om allt 
möjligt under en tillställning hon skulle ordna. Hasardspelare från hela Manderon-Randeron 
skulle samlas en vecka senare och ägna en hel kväll åt hasardspel. Detta skulle naturligtvis göras 
utan att skatt skulle betalas på verksamheten, vilket gjorde det hela olagligt, varför Jeominn också 
skulle behöva någon att hålla stadsvakten borta. Sömnadsgillets skökor var ypperliga kandidater 
för detta. Sömnadsgillets lön för mödan skulle vara att få en del av vinsterna som drogs in. 

Eftersom gillets skattkistor inte såg alltför fulla ut och du inte trodde att ni skulle ha några 
svårigheter att fullgöra er del av affärsförslaget, gick du med på det. 
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Spelkvällen ägde rum nästan två veckor sedan och du hade själv bjudits på plats som 
hedersgäst. Du var så smickrad över detta att du kunde inte tacka nej. Vad du minns av kvällen 
var att det spelades otroligt mycket tärning och det säkert måste ha varit minst hundra spelare i 
lokalen. Jeominn var värdinna för kvällen, men gick ofta och talade med en lång stilig och 
välklädd karl som satt och spelade vid ett bord. Du fick senare höra att han hette Lord Andai och 
var av Orkidéns adelshus. Du skulle sannerligen inte haft något emot att tumla omkring med 
honom i halmen. Han var dessutom mycket givmild, ty han bjöd laget runt hela tre gånger och 
spelarna hurrade för hans framgång! Konstigt nog började alla bara kasta sexor ett tag efter det och 
ett öronbedövande kontinuerligt jubelrop hördes från alla bord. 

Efter att spelandet tog slut flera glas efter midnatt kom Lord Andai fram och började prata 
med dig. Han var mycket artig och komplimenterade din klänning och din förtjusande utstrålning 
i de originellaste och vackraste ordalag du någonsin hört. Du blev mycket betagen av honom och 
den uppmärksamhet han – en adelsman! – gav dig. 

När de flesta lämnat lokalen bad han dig lämna kvar. Det gjorde också Jeominn och två 
andra män varav du sett den ena tidigare under kvällen. Han var enögd och hade ett ärr över 
halva ansiktet. Han såg ruskig ut. Den andre mannen bar en mask som täckte hälften av hans 
ansikte. Han såg nästan ruskigare ut och du skulle antagligen ha slunkit iväg, om det inte varit för 
att Andai kom och tog din hand. Han bad alla följa med honom och ni gick ner i källaren. Du var 
lite orolig, men tänkte att sålänge du var i Andais sällskap skulle allt nog ordna sig. De andra 
skulle säkert snart fara iväg och lämna er två på tumanhand. Andai lovade dig också att så skulle 
ske, men sade att det först var något han behövde alla er fyras hjälp till. 

I källaren följde ni Andais anvisningar och ställde er i en ring runt honom. Du fäste inte så 
värst stor uppmärksamhet vid vad som sedan hände. Din förföriska blick var helt och hållet fäst i 
Andai. Du minns att de andra – Andai inräknat – mässade något oförståbart och att du 
automatiskt stämde med. Medan mässandet pågick band Andai ett snöre runt en hårtuffs och lade 
detta i en silverne skål. Sedan tände han eld på skålens innehåll och innan lågorna helt slocknat 
hade han plötsligt fått fram en tupp och stod hållandes den i halsen med ena handen och en dolk i 
andra. Nu börjar du bli rädd på allvar, men står paralyserad kvar. Vad tänkte Andai göra? 

Ett ögonblick senare fick du svar på din fråga. Med en kvick rörelse skar han halsen av 
tuppen och lät blodet forsa ner i skålen där lågorna nu dog ut. Tuppens dödsreflexer fick den att 
skaka i Andais grepp och blod skvätte i ansiktena på er alla. Samtidigt sade alla något om en 
förbannelse och ett namn i kör. 

I det här skedet övervinner du din paralyserande fruktan och återfår kontrollen över din 
kropp. Du rusar upp ur källaren och ut ur huset, fast besluten om att hålla dig långt borta från 
sinnessjuka adlingar. 

Nyligen har du kommit underfund med att det namn du hörde i slutet av ritualen, eller vad 
det var du var med om, var självaste Furstens namn! Callarac ac’Mathénion. Gulp... 
 
 
INTRIGER 
 
I flera ar har Sömnadsgillet stått på mycket god fot med bagarnas sällskap i Manderon-Randeron. 
Det är inte bara det att du är besläktad med bagarnas ledare (han är din kusin) utan också det att 
det inte finns en gillesmedlem i hela Sömnadsgillet som någonsin haft ett ont ord att säga om 
männen och kvinnorna som ser till att tvillingstädernas befolkning får sitt dagliga bröd. Bagarna är 
helt enkelt ena riktigt trevliga och hyvens prickar – din kusin medräknat! 

P.g.a. detta skulle Sömnadsgillet mycket gärna vilja ha bagarna i gillesgemenskapen, d.v.s. se 
till att ett Bagargille bildas och tar något av de nuvarande hantverkargillenas plats. Ditt gille har en 
längre tid tyckt mycket dåligt om Bryggargillet, eftersom flera av dess medlemmar – 
värdshusvärdar mer bestämt – behandlat skökor som varit medlemmar i Sömnadsgillet mycket 
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dåligt. Det ryktas ju dessutom om att det går mycket dåligt för Bryggarna, så du skulle mer än 
gärna se dem ersatta med Bagarna. Detta är en åsikt som alla i Sömnadsgillet håller med om. 

Din uppgift på stormötet är att motverka Bryggargillet och försöka få det utsparkat med 
medel vilka som helst. Du vet att du behöver 8 andra gilles samtycke för att få ut Bryggarna, eller 7 
stycken ifall du lyckas övertala två av handelsgillena på din sida. Se till att det röstas om saken 
under mötet. Tala också väl om Bagarna, vars representant (din kusin) kommer att dyka upp 
under kvällen. Om Bryggarna slängs ut, skall det också röstas om att uppta Bagarna i 
gillessamhörigheten. 
 
Byggargillet anlitade några veckor sen några av gillets skökor till deras gilleshus för att ha roligt. 
Flickorna kom tillbaka mycket hårt åtgångna (med fläskläppar och blåmärken). Sömnadsgillet har 
därtill inte fått nån betalning ännu. Denna skall naturligtvis fås och dessutom en offentlig ursäkt 
som heter duga. Alternativt gäller bara en sak om Byggarna inte går med på detta: hämnd! 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
En försupen köpman avslöjade nyligen för en av gillets skökor, att Krukmakargillets och 
Glasblåsargillets forna Stormästare inte dog av varandras händer som hittills trotts. De skulle 
enligt mannens berättelse ha blivit mördade och slängda i Omenfloden för att det skulle se ut som 
om de dränkt varandra. När skökan frågade honom vem som låg bakom det blev han mycket, 
mycket tyst... 
 
Ord har nått dig från några av Manderons badhus att besökande soldater från Fursteborgen klagat 
över dåligt öl som levererats till dem sådär en tre dagar sedan. Ölet fick alla att slumra till och må 
dåligt i efterhand. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: Du är avundsjuk på henne för att hon 

alltid tycks få mer uppmärksamhet än dig när ni är i samma rum. 
 
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: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: Det här är säkert den enda mannen i hela världen som 

du inte skulle vilja bli uppvaktad av på något sätt, ens det minsta! 
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: Vanligtvis har du ingenting emot honom – lite ful i mun 

kanske han är – men just nu är du arg som bara den för sättet som Byggarna har behandlat 
dina gillesmedlemmar. 
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Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 
denna person* 

 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: Ni har träffats en gång tidigare. Du tyckte hon 

var kylig och tråkig till en början, men efter att du senare kom underfund med att en av 
hennes kommentarer, som du inte genast förstått, var en grov förolämpning, så avskyr du 
henne. 

 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: Du tycker mycket illa om honom. Han är en äcklig 

nersupen gris som luktar spyor. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
 

 
THE BROTHERHOOD 2007 
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