
I hundra år har alver och människor hållit fred och respekterat varandras riken. Mellan 
kejsardömet Novion och alvernas Estellon har där funnits mark som inget av våra folk gjort 
anspråk på utan dessa har istället varit ett tillhåll för det som Novion kallar barbararer och det 
folk som kallar sig orcher.  

Nu har kejsaren av Novion, Leopold den nionde Celestinii, tillåtit sina härförare och trupper att 
tåga in på denna neutrala mark och där dräpa flera högättade av vårt folk. Som en ytterligare 
skymf lämnades sedan våra systrar och bröder att ruttna på marken och ätas av kråkor, istället 
för att brännas enligt vår sedvänja så att deras själar kunde frigöras. Inget bud har nått oss från 
kejsaren med förklaring eller ursäkter eller möjlighet att själva hjälpa våra bröder och systrar 
och föra dem till stjärnorna enligt vår tro.  

Detta är en så stor vanära att vi inte kan göra annat än förklara krig mot kejsardömet Novion 
och Novions kejsare, Leopold den nionde Celestinii, om inte våra nedanstående villkor uppfylls 
innan den första dagen i den månad som människorna kalla onzi och som är den dag när året 
ånyo börjar bli ljusare 

Hör våra villkor  

Att en personlig delegation från kejsaren med minst två personer, en man och en kvinna, ur den 
kejserliga familjen, skall skickas inför vårt rikes tron och bedyra följande med kejsarens eget 
sigill 

Att kejsaren, Leopold den nionde Celestinii, hade intet att göra med provokationen och 
dödandet av vårt folk 

Att alla celestinustempel i kejsardömet Novion skall stängas på kejsarens order innan den första 
dagen i månaden onzi och aldrig mer i evinnerlig tid skall något tempel helgat till Celestinus få 
uppföras igen, liksom skall prästinnorna skingras 

Att vi, då Nordeports furstetron står utan självklar rättmätig arvinge, skall sammanlänka 
Nordeports kommande furste eller furstinna med vårt folk genom en personallians 

Vi förväntar oss ett svar från Novion med vändande kurir 

 

Eldacalaien 

Drottning av Estellon 

 

Kopierat av kejsarens skrivare, Cornelius Fjäderspets, i kejsare Leopold den nionde Celestiniis 
tionde regeringsår, den sista dagen i månaden estoloni 

	


