
GILLESTRIDEN 
Spillkärregillets Stormästarinna 

Namn: ”Turva Sámus” 
Yrke: ”Spillkärregillets Stormästarinna” 
Ålder: - 
Varit som Stormästarinna: (Spillkärregillet har endast funnits ett ar) 
 
INLEDNING 
 
Det finns ingen i rummet. 

Tunga gardiner täcker de stora fönstren i rummet, så att endast en liten strimma månljus 
sipprar igenom och belyser påkostad fullängdsspegel med utsnirad ram och bredvid ett litet bord. 
Rummet andas ensamhet, övergivet och livlöst. 

Då hörs plötsligt rop från andra sidan av dörren, vilken i nästa stund slås upp. Ljus från en 
ljusstake i tjänarens hand ger färg åt rummet, med dess röd-gyllene tapeter och stolar med mjuka 
gröna kuddar på. En herreman i överdådiga kläder strosar in med pompös hållning och en 
vinbägare i ena handen. Han sätter sig med en belåten suck ner på en stol medan tjänaren ställer 
ner vinkaraffen på bordet och tänder sedan ljusen i väggkandelabrarna. Tjänaren bugar sig därpå 
och skickas ut med en nonschalant knyckning av handleden. Dörren stänger han bakom sig. 

Det finns nu en person i rummet. 
Herremannen ser i ögonvrån sin egen reflektion i spegeln och höjer bägaren och skålar med 

sig själv. Han ler åt sina nya skräddarsydda kläder, gjorda av finaste tyg som går att köpa i 
Manderon-Randeron. Snart ställer han sig upp för att slå upp mera vin, och lämnar där stående för 
att beundra sin anslående figur i spegeln. Munter av vinet och den förträffliga tillställning han just 
återvänt från börjar han nynna på en melodi från en dans han dansat tidigare den natten. 

Det finns bara en person i rummet. 
I sina tankar avbryter han sitt nynnande. Dock tystnar det inte direkt. Besynnerligt. Vinet 

måste ha gjort honom lulligare än han trott. Brydd över detta lämnar han spegeln och går fram till 
fönstret. Det är stängt naturligtvis, men han orkar inte börja kalla på tjänaren för att öppna det. Det 
hörs ett mjukt ljud som vattendroppar som fallet mot kullerstenar. Han för gardinen lite åt sidan. Det 
ser dock inte ut att regna, svaga brisar är det ända som ruskar löven i trädgården nedan på 
adelsmannens gods. Han ser hur hans äppelträd kastar långa skuggor där nere. I spegeln bakom 
honom ses en skugga röra sig mot den bakre väggen. 

Det finns bara en person i rummet. 
Nu förändras känslan vagt. Det är som om något pockar på hans sinne, något 

grundläggande. Han hör sina egna andningar, men det är som om de skulle vara lite högre, som 
ekot i en sal. Det är som om hårstråna på hans handrygg skulle resa sig lite, och en obehagligt 
rysning går längs ryggen. Snabbt höjer han sin bägare och tar en djup klunk. När han sväljer och 
andas ut efteråt faller något smått förbi hans synfält, smeker hans kind som en älskares beröring. 
När han skall dra efter andan är det redan för sent. Den eskalerande paniken i den dödliga 
omfamningen under sekunden den fulla sanningen går upp för dem båda är intim. Viljan att leva 
har aldrig tidigare varit så påtaglig, aldrig så stark. Ryckningarna blir häftiga, men de förblir 
stående, orörliga. Ett perfekt ögonblick då de smälter samman, förenas, blir en varelse. 
Ett ögonblick som passerar alldeles för fort. Livslågan falnar, fladdrar till, och slocknar. 

Det finns bara en person i rummet. 
Hon tar försiktigt bägaren ur den dödes hand just som dennes grepp slaknar. Långsamt 

sjunker liket till golvet och pärlbandet lossnar från dess hals. Gestalten ställer sig i likets plats vid 
fönstret och dricker ur den lilla droppe vin som fortfarande dröjt kvar i bägaren. Gestalten andas 
in doften av parfymen, försöker återkalla ögonblicket, nynnar tillochmed på melodin ett slag, men 
tystnar snart med en sista sorgsen ton. Den långa väntan som lett till detta ögonblick har varit 
längtande, ansatsen upphetsande och det sista andetaget... himmelskt. Nu öppnar sig tomheten 
åter som en väntande avgrund; tom, sväljande och ensam. Endast minnet av de som tagits ekar 
kvar. I spegeln syns en skugga röra sig mot den bakre väggen. 
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Det finns ingen i rummet. 
 
 
TVÅ DAGAR SEDAN 
 
Två stycken ljus på bordet är det ända som lyser upp rummet där den gamle sitter. Hans skeletalt 
tunna gestalt är svept i en svart sidenrock, med broderade symboler längs rockens fållar. Symboler 
från en annan tid, som sedan länge fallit i glömska. Det står två bägare på bordet. 
En dörr öppnas och stängs och en ny person i grå kåpa träder in i ljusets räckvidd. En kraftig röst 
med djup auktoritet hörs från denne; 
-”Det är inte många människor som har mage att kräva att jag skall komma till dem, och därtill 
personligen...” 

Den gamle mannen rör inte en min. Hans blick flyttar sig inte från bordet när han med 
raspig röst svarar; 
-”Måhända. Men Sh’Morah svarar endast till härskare långt mäktigare än kungar. Att dom 
härskarna sedan länge lämnat de levandes skara har föga betydelse. Våra eder består. Så kanske 
kan ni ha förståelse för oss, även när det är Fursten av Manderon och Randeron som kallar.” 
Furste av Tvillingstäderna och Nordanrikets försvarare Callarac Erimáras ac’Mathénion för 
huvan från huvudet och sätter sig ner mittemot. Hans ansiktsdrag är kraftiga och hårda och ett par 
stålgrå ögon reflekterar ljuslågans sken. Fursten betraktar den gamle mannen ett par ögonblick 
innan han plötsligt spricker upp i ett öppet leende. 
-”Faktum är att jag inte har något emot smygandet och kärrfärderna i natten. Påminner mig lite 
om min ungdom. Att röra mig i staden är något jag sällan kan kosta på mig nu för tiden, med alla 
plikter och... ja. Det är inte något som man förväntar sig av en person i min ställning. Synd 
egentligen.” 

Sh’Morahs mästare sitter tyst ett ögonblick och säger sedan: 
-”Vad kan vi göra för er, ers exellens?” 
Furstens leende falnar med ens och rösten återfår en klang av stål när han talar: 
-”Jag har ett... dilemma, och önskar er assistans.” 

Den gamle nickar sakta åt fursten att fortsätta, vilket han också gör. 
-”Förra natten riktades ett attentatförsök mot mig, och det hade också lyckats om jag inte fått en 
liten förvarning i sista ögonblicket. Jag har sedan dess fått reda på att det var adelshuset Orkidén 
som låg bakom och dem tar jag hand om som bäst. Men de var inte ensamma i detta. Med tanke på 
omständigheterna har jag starka misstankar om att de haft hjälp från ett eller flera av städernas 
gillen. Detta är var ni kommer in.” 
-”Vad är det ni önskar att vi skall göra?” 
-”På kvällen om två dagar kommer gillena att hålla sitt arliga storsmöte i Slantlånargillets källare i 
Manderon. Där kommer alla de tolv sanktionerade gillenas mästare att träffas, alla samlade på ett 
ställe. Alla utom en; Spillkärregillets stormästare, som jag skickat iväg på omvägar långt bort från 
städerna. Det är min mening att en av era... medlemmar skall ta dennes plats och bida sin tid 
såsom stormästare tills mötets slut. Min skrivare, som också kommer att närvara, kommer då att 
ge er man en dolk och namnen på de vars liv jag önskar ändade.” 

Den gamles ögonbryn rynkas lite, och han säger: 
-”Detta är en ytterst ovanlig önskan ers excellens, och det avviker sannerligen från vår lära. Vi 
föredrar att inte synas eller höras alls.” 
-”Jag är väl medveten. Med dessa är speciella omständigheter. Jag vet nämligen inte vem av 
gillena som har varit inblandade. Det är min tanke att er man kunde hålla ett öra öppet för min 
räkning samtidigt och meddela detta till mig via korrespondens eller via min skrivare. Ni kommer 
givetvis att bli väl kompenserade för denna diskretion.” 

Den gamle sitter tyst ett bra tag. Fursten vrider sig i stolen, och kollar ut i skuggorna. 
Halvdunklet skönjer dock ingenting. Slutligen talar den gamle. 
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-”Vi kan åta oss detta, men vårt arvode är då det dubbla.” 
Furstens blick återvänder med blixtsnabbt tillbaka till den gamle mannen. Fustens 

ögonbryn spänns och han mun knips ihop, men inte en min rör fortfarande den gamles ansikte. 
-”Accepterar ni?” 

En stunds tystnad faller, innan fursten säger: 
-”Jag accepterar.” 

De två bägarna höjs, och seglar därmed kontraktet. 
 
När fusten gått och den gamle mästaren av Sh’Morah åter är ensam visar hans ansikte för första 
gången en känsla. Och det är missnöje. Han talar rakt ut i luften till rummet; 
-”Många uppdrag har Skuggade Döden utfört under sin tid. Men att spionera... Hur uppfyller det 
oundviklighetens skuld? Var tid som är kommen har kommit oberoende av vad som stått i dess 
väg. Skyldig eller oskyldig, det är inte för oss att avgöra. Som ödets hand kramar själen skall också 
vi gripa livets undflyende ögonblick... men icke desto mindre.” 

Den gamle sträcker ut ena handen  bredvid sig med handflatan neråt, men sin oseende 
blick ännu riktad framåt. Skepnaden av en gestalt lösgör sig från en vägg i närheten och fallet på 
knä för att lägga huvudet under så att mästarens hand vilar mot det. 
-”Skulle man åta sig en sådan uppgift skulle det kräva ett visst mått av kunskap om 
Spillkärregillet, vilken behöver skaffas genast. Dessutom torde man förbereda sig på att hitta 
personligheter som man sedan länge avsagt sig. Men det som har varit kommer ej åter. Man må 
således fylla hålrummet med livet runtom, tystnaden med andras pladder. Och spegla var känsla 
som sin egen för att passa in. Sedan när ögonblicket slutligen är inne, läna det den heder som 
Sh’Morah kan ge.” 

Den gamle lyfter sin hand tillbaka till stolens armstöd. 
 
Du reser dig upp, smälter in i skuggorna och beger dig till Spillkärregillets lokaler för att lyssna. 
 
 
DETTA ÄR VAD DU LÄR DIG OM SPILLKÄRREGILLET: 
 
Spillkärregillet arbetar hårt med att hålla gatorna rena från avfall, rensa avskredena och hålla 
vattendikena rensade. Avfallet mockas upp på kärror som sedan fraktar det utanför staden och 
dumpar det i stora gropar som sedan täcks över. Gillet är fattigt på alla, men medlemsantalet ändå 
överraskande stort i förhållande. Trots att alla, också vanliga människor på gatan, ser ner på 
spillkärrarna, så skall det inte underskattas hur beroende de är av dem. Ändå riktas ofta glåpord 
mot dem på gatan, och det är inte omöjligt att detta skulle avspegla sig på stormästarnas beteende 
under arsmötet. Icke desto mindre är det en maktposition att sköta om spillkärrandet, för ingen 
skulle väl frivilligt vilja drunkna i sitt eget träck? 
 
 
INTRIGER 
 
Kvällen för det arliga gillesstormötet står för dörren. I tomheten smyger sig en delikat känsla av 
förväntan genom dina sinnen. Det är en av de få känslor du som lönnmördare kan känna. Men 
denna gång är olik alla andra, eftersom du inte bevakar dina offer på förhand, blir en del av deras 
liv, speglar delas känslor, känner deras liv. Innan du avslutar dem. Eller finns det fortfarande tid 
för det? Att lära känna alla elva stormästarnas känslor, personligheter och förhoppningar? Det 
skulle isåfall göra ditt uppdrag att döda dem mycket ärofullare. 
 
En sak som förbryllat dig en längre tid är detta med kärlek. Hur kommer det sig att det sista som 
så många tänker på när de dör är kärleken till en annan? Du har känt känslan många gånger 
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genom dina offer och njutit av den sålänge ögonblicket tillåtit, men du kan inte förstå den. Den 
nödvändiga humana delen av dig saknas, men du undrar fortfarande. Kanske är detta stormöte 
den enda möjligheten du kommer att få för att svara på kärlekens gåta. Finns det kärlek på detta 
stormöte? Finns det någon som kan förklara varifrån den kommer, vad den är och hur den kan 
vara så stark? 
 
För övrigt så är din täckmantel ditt viktigaste vapen tills ordern om dräpandet ges. Inget eller 
ingen får äventyra den. Ifall du som ”spillkärrargillets stormästarinna” får ett bud till gillet, så 
skulle det kanske verka misstänksamt om du inte försökte göra ditt bästa för att främja gillets 
intressen. Däremot kommer de andra stormästarna troligen att förvänta sig att du skall vara 
aningen rädd eller osäker i din roll eftersom detta är spillkärrargillets första stormöte. Detta kan 
du kanske använda dig av. 
 
 
RYKTEN 
 
På din väg till gillesstormötet från Randeron lade du märke till hur rök reste sig från Orkidéns 
ägor. Från nära håll kunde du sedan se att röken kom från Orkidéns adelshus som höll på och 
brann. Tog dig osedd närmare och hörde av ett befäl att furstens soldater fångat och tagit livet av 
alla meddlemmar av Orkidéns hus, förutom Andai Lagraine, som flytt och ännu var på fri fot. 
Befälet spekulerade att Andai säkerligen flytt staden vid det här laget, antagligen till flodländerna. 
Eftersom furstens vrede mot Orkidén inte var något nytt för dig, gav du dig av med en gång. Du 
vet inte vad du skulle kunna ha för nytta av denna information. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Sh’Morah-halsbandet har du alltid på dig. Det är din länk till er lära om heder, och det tar du 
aldrig av dig annat än när du skall strypa folk med det. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Du känner ingen av de andra stormästarna eller stormästarinnorna. Ännu... 

 
 

 
THE BROTHERHOOD 2007 
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