
Tidender mellan Blodsbröllopet och Vigilias 

Vite Hamns uppror mot kejsaren, även om det blev brutalt nedslaget av riksmarskens legioner 
och riksdrotsens järnhand, blev ett uppvaknande för många i kejsardömet Novion. Med det 
stundande kriget mot alverna som kejsaren beordrat rustning inför, är en söndring av själva 
imperiet det sista Novions frälse och folk behöver. Frågan är hur Dyneslätt ställer sig till att se 
sin fursteätt dö ut och furstendömet uppslukas av kejsarinnan Esperentia, den sista av 
furstendömets hus och om Nordeport till slut kan enas om tronföljden istället för att bli 
indragna till imperiets krona och sist men absolut inte minst hur kornboden Vindmark reagerar 
på att få sina hästar rekvirerade och om de släppt in kejsarens legioner som står vid gränsen för 
att kriga mot alverna. Den kejserlige riksmarskens tragiska död har också givit förändringar i 
riksrådet. 

Kejsaren började redan den första februari - gudarna vare tack och lovade – vakna ur sin dvala 
och är nu sitt handlingskraftiga jag igen. Först vågade varken hans livmedikus eller den 
tålmodiga fröken Ismelda Gyllenfana, som varit instängd tillsammans med kejsaren mer eller 
mindre ända sedan midvinterfesten, tro sina ögon. Folkets alla böner och offer – hela Nordeport 
har bett och offrat till Celestinus och Uriel på ståthållarinnan Benedikta Isensköldhs befallning – 
har säkert gjort sitt till.  

Februari 1014 N . C.  

Efter det olycksaliga bröllopet mellan prinsessan Laetitzia Celestinii, hertiginnan av Ekhaga och 
Leodegard Glada den 22-25 februari år 1014 N.C., gav sig den nyutnämnde hertigen av 
Ekhaga, (tidigare greve av Vinterviken) med sitt närmaste följe iväg mot Vite Hamn (för att reda 
ut furstendömets ”affärer” då han fortfarande är ståthållare i Vite Hamn även om herr Karl 
Gyllenfors, greve av Broborg, höll ställningarna mot förrädarna medan hertigen av Ekhaga (herr 
Leodegard Glada) seglade iväg för att gifta sig redan på morgonkvisten efter bröllopets tredje 
dag.  

Den 24 februari kom budet till Nordeport att kejsaren var frisk från den underliga sjukdom han 
lidit av. Rustningen tog ny fart och alla i frälset hörsammade budningen.  

Herr Catullus Celestinii, prins av blodet, avseglade hastigt samma dag som riksdrotsen. Med sig 
förde han fru Lucilla Tigerswärd, änkegrevinna av Stormhuvud, och vindmagikern Unvix.  Ett 
skepp rekvirerades från Nordeports flotta. Herr Claudius Celestinii, prins av blodet, skyndade 
sig i sin tur till sitt markgrevskap Mårdeborg för att vara i tid till härmönstringen. Senare skulle 
det visa sig att han blev utnämnd till marsk för den västra hären av kejsaren. 

Fru Juliana Isensköldh, grevinna av Eksta-Korsholma med familj och kammartärnan Svala, 
begav sig av till Korsholma för att inspektera godset – oc h får man förmoda – tala igenom 
detaljvillkoren i de två oerhört viktiga avtal som skall skrivas om tronföljden i Nordeport och 
om trolovningen mellan kusinerna fröken Beata Stålhand och junker Magnus Isensköldh, greve 
av Strande hus (hertigen av Swartöös äldsta son inom äktenskapet, tillika äldste son och arvinge 
till hertiginnan av Rosenholm, Ottilia Örnekrantz).  Herr Egil Isensköldh, bastard till hertigen av 
Swartöö avreste omedelbart till  härmönstringen vid Silverfallet.  



Den vackra gästen från Rangi, prinsessan Farashuu, reste med sitt sällskap till Källeporten för att 
gästa sin svägerska och svåger. Med dessa gjorde fru Cordula Gyllenalm och fru Lavinia 
Ugglesparre sällskap för att passera Höjdebro och ytterligare reda ut arvsfrågan runt Leopold 
Lejonfana. Fru Amatilda Hägerstråle och hennes make mönstrade under herr Claudius 
Celestinii, prins av blodet.  

Mars 1014 N. C. 

Den nyblivna hertiginnan av Ekhaga, prinsessan Laetitzia, blev kvar i Nordeport  för att packa 
tillsammans med sitt följe. Hon följde efter den 5 mars. Samma dag begav sig fru Benedikta 
Isensköldh, ståthållarinna av Nordeport, på Nordeports galeon, Havsbrand, till staden Vite 
Hamn för vidare färd mot Uriellas ö utanför Vite Hamns västra kust. 

Den 8 mars skickade herr Karl Gyllenfors, greve av Brobord, de två kejserliga legionerna i Vite 
Hamn som kommit som förstärkning vid upproret, för att ansluta vid mönstringen vid 
Silverfallet. De kom därmed i tid för att hinna vara med i slaget mot alverna och skörda lagrar. 
Mer om detta längre ned. Riksamiralen, Bäversköldh, hävde även blockaden till havs som legat 
som ett snörliv runt kusterna.  

Prinsessan Laetitzia (hertiginnan av Ekhaga) anlände till Vite Hamn med skeppet Nordeports 
Beata, den tionde mars. Då befanns att riksdrotsen och hans följe samt hans skepp och soldater 
saknades. Efter att ha väntat ännu några dagar kände sig prinsessan nödgad att sända en duva 
till Nordeport och berätta att riksdrotsen ännu inte kommit till Vite Hamn. Hade han månne 
vänt om?  

Den sjuttonde mars kom ett av det nya handelshuset Silverfalks koggar till Vite Hamn. Det var 
tungt lastat och medförde även riksdrotsen (hertigen av Ekhaga, herr Leodegard Glada) och 
hans följe samt den kvarvarande styrkan av soldaterna som riksdrotsen fört med sig. Deras svårt 
skadade skepp hade efter en kapning flutit iland på en liten ö i ögruppen Tolvöarna. Lovad vare 
Uhnaman att riksdrotsen (och de andra) klarat sig! Prinsessan grät till och med när hon såg sin 
make. 

Den nye kejserlige riksmarsken (herr Lothar Isensköldh, hertigen av Swartöö) blev utnämnd av 
kejsaren och de som var på plats sade att han hade fnyst när det gällde rekommendationen som 
kommit från riksdrotsen att istället utnämna herr Karl Gyllenfor, greve av Broborg,  till kejserlig 
riksmarsk. ”Vi har fått nog av grevar i riksrådet då dessa tydligen låter makten fara sig åt 
huvudet och inte kan föra sig enligt Regeln samt har dålig respekt för vårt gudomliga blod”, var 
kejsarens uttalande. ”Det är oss förunnat att ge och ta och löna gott med gott och ont med ont. 
Varje vasall bör sträva att vara oss till behag och minnas att om vi tvivlar om troheten hos våra 
undersåtar kommer vi icke att sky några medel för att skilja agnarna från vetet.” Därefter gick 
budet om den nya kejserliga riksmarskens utnämnande och en order om att inställa sig vid 
Segerklyfta, iväg till den ärade herr Lothar Isensköldh.  

Herr Karl Gyllenfors blev kvar i Vite Hamn för att se till att upproret inte blossade upp igen. 
Herr Karl hördes inte kommentera kejsarens utnämning av hertigen av Swartöö till riksmarsk på 
något annat sätt än att han sade att ”det var en stor ära för min systerson och en glädje för huset 
Gyllenfors. Min syster kommer att bli än mer fåfäng och hon får en större utmaning att hitta 



lämpliga partier för alla de där barnen som hans nåd hertigen av Swartöö alstrar, ingen kommer 
att duga åt henne. Tur att det är hennes främsta intresse.” 

Med riksdrotsen fördes tronarvingen av Vite Hamn tillsammans med sin syster till Nova 
Celestina för att där hållas bakom lås och bom tills kejsaren avkunnat vad han ansåg skulle vara 
deras öde. Denna gång kanske ett förhör kommer att föregå avrättningen… 

Anfall mot Glasporten 

Den första mars har Glasporten anfallits från Rangi i söder. Glasporten, markgrevskapet vars 
försvarsverk i tjockt glas setts som ett av världens underverk, ligger i spillror efter det att härarna 
med stridselefanter i täten gått bärsärk och nu ockuperar hela västra delen av Södra Novion. 
Gränsen mot Dyneslätt har man dock ännu inte kränkt. Ett anfall från södern har Novion aldrig 
väntat sig då öknen setts som omöjlig att forcera med en här. Kung Badru av Rangi, har 
deklarerat att han hävdar anspråk på Södra Novion -  d v s Norra Rangi – med urminnes rätt. 
Detta har gjort att fursten av Dyneslätt inte kunnat sända sitt uppbåd till mönstringen utan han 
måste försvara sina gränser. Den kejserliga legionen som fursten Eskalon är marskalk över blev 
kvar i Dyneslätt.  Vi har fått en ögonvittnesskildring från gardeskaptenen på Glasporten som vi 
bifogar. 

Hur kommer nu prinsessan Farashuu och herr Ludvig Hägerstråle att betraktas i Novion? Visste 
de om detta lömska anfall och underlåtit att berätta detta? 

April 1014 N.C. 

Till den stora härmönstringen den fjärde april hade alla vasaller slutit upp mer eller mindre 
mangrant med det antal riddare och fotfolk som ankom på dem enligt deras rustningsplikt 
gentemot deras länsherre kejsare Leopold IX Celestinii.  

Baronen av Örnnästet, herr Alfger Gyllenfors, och herr Tullius Gyllengrip, kom försent till 
härmönstringen då de blev fördröjda genom kapningen.  

Härmönstringen skedde på två platser, en strax söder om markgrevskapet Segerklyfta och en vid 
markgrevskapet Silverfallet. När alla legioner väl var på plats tågade man till de respektive 
stridsplatser som kejsaren utsett.  

Sändebuden från Dyneslätt och Vindmark har blivit kvar i Nordeport. Det är väl nu ännu mer 
angeläget för Dyneslätt att få stöd mot rangierna och endast Normon vet när de kommer att gå 
över gränsen mot furstendömet. De har redan lagt under sig delar av Södra Novion. Fursten 
leder själv trupperna. Trots sin höga ålder är han vid god vigör och vi får bara hoppas att han 
inte dör i strid innan han löst sin arvsfråga då han inte har någon levande son. 

Vindmark å sin sida har utarmats på sina hästar och kavalleriet kunde inte komma till 
mönstringen. Legionen som Vindmark förfogar över har dragits upp till de norra delarna för att 
försvara gränsen. Herr Spyridon Furstinnan av Vindmarks son, herr Spyridon, får nu ett tillfälle 
att visa sin duglighet som marskalk av imperiet, trots sin ringa ålder. Egentligen borde furstinnan 
av Vindmark leda sina trupper i strid men hon har överräckt marskalksstaven till sin son.  

  



Segerklyfta – vid fronten 

Hurraropen skallade när kejsaren själv red genom härlägret på sin fantastiska vita stridshingst 
från Kvickes stuteri - bredvid sin nyutnämnde riksmarsk, herr Lothar Isensköldh, hertig av 
Swartöö. Marskalkarna av Imperiet stod stolta framför sina uppsträckta legionärer. När leden 
blivit inspekterade av kejsaren leddes en bön till Celestinus av en av prästinnorna i Vindmarks 
tempel. Inalles hade två dussin Celestinusprästinnorna från Vindmark kommit till 
härmönstringen. Även de magiker av Schola Palatinae som erbjudit sina tjänster inför slaget mot 
alverna, var närvarande vid bönen. En eftergift. 

Ärkemagikern själv fanns också där, för att väva och upprätthålla en skyddande sköld runt 
majestätet. Om ändå bara Schola Draconis kunde varit till nytta men utan drakar i världen… 

Markgreven av Segerklyfta låg tyvärr sjuk och kunde inte delta, men hans trupper hade ställt 
upp, i märkbart dåligt skick, tycktes det. Där kunde man inte tala om skinande rustningar inte… 

Silverfallet – vid fronten 

Vid Silverfallet ägde den andra uppställningen rum. Högsta befälet över denna hade herr 
Claudius Celestinii, prins av blodet (markgreve av Mårdeborg och ståthållare för Nordeport), 
kejsarens älskade kusin. Legionerna från Vite Hamn kom med knapp nöd i tid mönstringen för 
att de inte skickats iväg i tid. Man sade att det berodde på att man ville säkra att upproret i 
furstendömet var under kontroll innan legionerna kunde lastas på galärerna. Med legionerna 
kom även baronen av Örnnäste och herr Tullius Gyllengrip.   

Herr Egil Isensköldh får nu en möjlighet att verkligen visa sin duglighet då han kommer att 
kämpa under herr Claudius istället för sin far, som efter utnämningen till riksmarsk begivit sig 
till kejsaren. Junker Magnus Isensköldh, å sin sida, reste oförhappandes till Nova Celestina på 
ett av Husets Påfågelns skepp och anlände inte till mönstringen.  

Herr Felix Stålhand, greve av Eksta-Korsholma, mönstrade också med sitt grevskaps trupper vid 
Silverfallet. Han bör veta ett och annat om alverna som kan komma till nytta i kriget, om han 
nu vill visa sig nyttig.  

Till rustningen anlände också en hop skränande enderianer, stridslystna och krigsmålade. Dessa 
offrade till Celestinus ära sju hästar och ansåg därmed att Celestinus av tacksamhet borde ordna 
seger för dem. Dessa enderianer – eller barbarer som de hetat tills herr Claudius Celestinii, prins 
av blodet, markgreve av Mårdeborg, tog dem under sina vingars skugga – lyder endast 
markgreven av Mårdeborg och krävde därmed att han skulle anföra dem i striden istället för sin 
legion. Efter att en Celestinusprästinna och ett par druider som fungerar som något slags präster 
för barbarerna hade fört en diplomatisk förhandling, gick barbarerna med på att avvakta tills 
legionerna tågat mot striden för att sedan göra en kringgående rörelse och anfalla i flanken på 
alverna.  

Magikern Vifill anförde de magiker från Schola Palatinae som kommit till Silverfallet. Dessa 
ställde upp sig bakom ett kompani soldater som skulle skydda dem från det värsta under slaget. 
Även herr Constantinus Drakflamma, markgreve av Örnkastellet,  fick i uppdrag att skydda 
magikerna. 



Istället för att delta i slaget mot alverna, fick markgreven av Stjärnehof, Catullus Celestinii, prins 
av blodet, uppdraget att beskydda Nordeports gräns mot öster, då alverna alltid tycks vara så 
intresserade av  Nordeport.   

Maj 1014 N. C.  

Så stod slaget mot alverna!  Den efterlängtade kraftmätningen kom till stånd på kejsarens 
födelsedag den 18 maj N. C. Genom en överraskande kniptångsmanöver från Silverfallet och 
Segerklyfta, där enderianerna (markgreven av Mårdeborg, herr Claudius Celestiniis, prins av 
blodet, barbarer) spelade en avgörande roll, segrade Novion i detta det första stora slaget mot 
arvfienden.  Överraskade av det stora antalet riddare och soldater, samt det baksluga anfallet av 
barbarerna, bröt alverna sin linje vid Silverfallet och retirerade mot sina skogar. Förlusterna var 
större hos alverna än hos vår här, i huvudsak togs våra förluster av barbarerna som huvudlöst 
kastade sig in i striden under väldiga stridsrop. Det var ändå detta som avgjorde slaget och som 
drev alverna mot sin andra här vid Segerklyfta. Bakom skogen (som ändå sträcker sig en tio mil 
sådär) utanför Silverfallet, tycks det finnas en bördigare slätt där det blir lättare att ställa upp sig 
i god stridsordning och leverera ett hedervärt slag, till skillnad från detta smygande i buskarna.  
Herr Alfger Gyllenfors, baron av Örnnästet, utmärkte sig i slaget genom att erövra ett standar 
från alverna efter en blodig strid med deras fanbärare. Då kunde inte markgreven av 
Örnkastellet, herr Constantinus Drakflamma, vara sämre och han och hans folk lyckades i sin 
tur omringa och tillfångata några högättade alver som de i triumf återförde till härlägret för att 
senare kräva lösen. 

Borta vid Segerklyfta visade kejsaren en oerhörd tapperhet och ledde själv sina legioner mot de 
skräckinjagande fienderna. Trots överlägsenhet i numerär, veknade motståndet då kejsarens 
lyskraft påminde om självaste Celestinus. Alverna retirerade, som de fega uslingar de är, in 
bland bergen. Där var många döda och sårade, både alver och riddare. Uppemot tjoget 
ädlingar föll i slaget (i huvudsak för alvernas pilar) och förlusterna hos alverna var nog 
tredubbla. De verkar inte vilja ha en ärorik strid man mot man utan förlitar sig på sina bågar 
och magiker. Dessa magiker! När vår tappra kejsare förföljde alverna öppnade dessa ett djupt 
dike framför den annalkande hären och det var med knapp nöd kejsarens springare lyckade 
stanna på kanten av detta och inte bröt sina ben eller ve och fasa förorsakade kejsarens brutna 
nacke.  

Det sägs att bönderna i Vite Hamn grumsar om det brutala avrättandet av fursten och hans 
bröder och att stämningen i landet är oroligt. Herr Karl Gyllenfors, greve av Broborg, håller dem 
stången och ser till att de vet sin plats men det är en utmaning när legionerna och så mycket 
riddare befinner sig vid fronten. På grund av oroligheterna har prinsessan Laetitzia, hertiginna 
av Ekhaga, bestämt sig för att dra sig tillbaka till Vinterviken istället för att stanna i Vite Hamn. 
Hon har kommit till Kvarntorp på sin makes begäran att möta honom på jaktslottet.  För 
säkerhetens skull för hon med sig kusinerna Silverhäger.  

Rapporter inkommer om att alverna mobiliserar längs med Nordeports östra gräns och nu gäller 
det att var förberedd om ett anfall skulle komma. 



Herr Catullus Celestinii, markgreven av Stjärnehof, prins av blodet, anländer till Kvarntorp med 
legionerna och inkvarterar dem på jaktslottets marker i väntan på vidare order.  Han deltog 
alltså inte i slaget mot alverna. 

Till Kvarntorp skickades också, efter slaget mot alverna, baronen av Örnnästet, herr Alfger 
Gyllenfors med sina vasalltagare och fotfolk och herr Constantinus Drakflamma, markgreve av 
Örnkastellet. Dessa forna vänner har numera en viss bitterhet emellan sig. Vad detta kan bero 
på vet man inte men det viskas att det är en släktfejd under uppseglande. Båda skall beskydda 
gränsen under markgreven av Stjärnehof, herr  Catullus Celestiniis, prins av blodet, befäl.  

Juni 1014 N. C.  

Vår älskade kejsarinna är på väg hem! Vi har rapporter från Vindmark att skeppen från Nova 
Celestina som hon reste till Vindmark med, lämnade hamnen och har mött upp en del skepp 
från Wung-Xi, som eskorterat och burit kejsarinnan över Uhnamans föränderliga rike. Hon har 
nu gått över relingen och bordat våra egna skepp och är på väg mot Nova Celestina. Ryktet 
säger att hon trotsat all rädsla för barbarer och förhandlat fram en allians med kejsaren av 
Wung-Xi  MOT alverna.  

Kunskapare rapporterar att betydande alvstyrkor har samlats strax öster om Nordeport, mellan 
flodarmarna på gränsen till Swartöö och att försök till en genombrytning av försvaret är under 
uppsegling. Herr Catullus Celestinii, prins av blodet, står redo att ge sig av från Kvarntorp med 
sin egen och Nordeports legion. Herr Alfger Gyllenfors, baron av Örnnästet, ska bistå honom i 
striderna med sina riddare och fotfolk på kejserlig order, liksom herr Constantinus Drakflamma, 
markgreve av Örnkastellet. På herr Catullus uttryckliga begäran skulle också markgreven av 
Segerklyfta beordras till försvar av östra gränsen men han har ännu inte anlänt. Bud har kommit 
om att han har nått Källeporten och tänker stanna där tills herr Catullus har dragit ner sina 
legioner till flodarmen. 

Hertiginnan av Swartöö och Rosenholm, fru Ottilia Öörnekrantz, har både för säkerhetens skull 
och för tron- och trolovningsförhandlingarna begivit sig till Kvarntorp, där hon, änkehertiginnan 
av Swartöö, hennes son junker Magnus Isensköldh och resten av hushållet kommer att hälsa 
den unga fröken Beata Stålhand välkommen till familjen när väl trolovningskontraktet är 
underskrivet av alla parter. 

  



Kejsarens legioners placeringar under första slaget mot alverna och marskalkarna av Imperiet 

 

Segerklyfta 

Hertigen av Swartöö, Lothar Isenskiöldh  

Prins Carolus av Novion, hertig av Södermare 

Prins Lucas av Novion, hertig af Örnöa 

Hertigen av Svanängen, Lothar Silverlind 

Hertigen av Blåhammar, Clemens Solhjälm 

 

Silverfallet 

Markgreven av Mårdeborg, Cladius Celestinii, prins av blodet 

Greven av Borgvik, Lucius Celestinii, prins av blodet – till mönstringen från Vite Hamn 

Greven av Slottsbacka, Gregorius Celestinii, prins av blodet – till mönstringen från Vite Hamn 

Markgreven av Silvefallet,  Stålvinge 

 

Deltog inte i slaget 

Hertigen av Vindarnas ö, Spyridon Sjölejon – kvar i norra Vindmark 

Markgreven av Stjärnehof, Catullus Celestinii, prinsen av blodet – i Nordeport 

Fursten av Dyneslätt, Eskalon Lejonsparre  – kvar i Dyneslätt 

 

(Grevarna som heter Celestinii är sidoätter sedan tiden innan Antonius den sköne.) 

 

  



Ögonvittnesskildring från markgrevskapet Glasporten 

Markgrevskapet Glasporten har alltid varit omtalat som ett av världens underverk. Det är 
beläget i södra Novion på gränsen till furstendömet Dyneslätt. Porten, som är byggt i tjockt vitt 
glas, gnistrar i solens strålar med regnbågens alla färger. Muren, vissa byggnader och delar av 
borgen är också de i glas, men ett som är mörkare blått och påminner om obsidian. Markgreven 
Eston Silversvala och hans ätt före honom, har vaktat detta markgrevskap under decennier. 
Glasporten och det omgivande befästningsverket byggdes för mer än tvåtusen år sedan som 
skydd mot barbarerna i södern. Öknen utgör dessutom ett naturligt skydd och där rör sig sällan 
varken någon eller något då det anses vara omöjligt att ta sig levande genom den. Trots detta så 
sänder man av tradition ut trupper för spaning, mest för att hålla disciplinen uppe. 

Det är morgon och snart dags för vaktbyte, natten har varit lika lugnt som alltid. Kaptenen ser ut 
över öknen. Värmen från sanden stiger upp mot himlen nu när dagen börjar gry. Han tycker sig 
se något röra sig i öknen. Men detta kan vara en synvilla, inte ovanligt denna tid på morgonen 
när man är trött. Hägringar är vanliga. En löpare kommer springandes och meddelar att några 
av vaktposteringarna har sett rörelser i öknen. Kapten ser ut över öknen igen, där, där borta, är 
det inte något ändå? Som en rörelse längs med hela horisonten. Mycket närmare än vad som är 
möjligt utan att ha upptäckts tidigare. Plötsligt hörs ett skrik och en man faller ner från muren. 
Kaptenen hör ett väsande ljud och löparen faller ihop med en pil i halsen. Kaptenen tittar ut 
igen och ser krigare med bågar i handen som med precision skjuter ner försvararna på muren. 
Var kom de ifrån? Ur öknen kommer det stora bestar rusande! Där finns också folk på hästar 
och kameler.  

Hur har man missat dessa? Hur har man kunnat komma så nära utan att ses? En sådan arme 
måste ha setts av patrullerna?  

Larmklockan ljuder och mer skrik. Försvararna är helt tagna på sängen, soldaterna på muren 
faller som flugor. Allmän kalabalik utbryter. Ett anfall på Glasporten har inte hänt på tusen år! 
Som tur är, är porten stängd. Alla beordras upp på murarna för att försvara markgrevskapet och 
Novion. 

Dessa stora monster med betar och vad som ser ut som tung rustning kommer allt närmare.  På 
dessa gigantiska bestar sitter det ryttare och bågskyttar. Kaptenen har inte hört talas om något 
sådant utom i sagorna. Bestarna sänker huvudet, får upp farten och rusar in i glasporten. Gång 
på gång slår de jättelika djurens huvuden in i porten. De tycks inte bry sig om pilarna som 
skjuts mot dem från murarna. En best vänder och rusar iväg med ryttare och allt när några 
försvarare lyckas hälla kokande olja på den. Till slut ser kaptenen hur porten splittras som det 
skulle vara ett vanligt glas som man tappat på golvet, glassplitter flyger omkring. Med samma 
intensitet anfalls samtidigt murarna och bestarna bryter upp en sektion av muren. De tar sig in i 
borgen, krossar allt i sin väg. Hans soldater är antingen döda eller flyr i panik åt alla håll. 

Kaptenen ser hur det bland fienderna dansar fram präster och prästinnor i vida klädnader. De 
väver intrikata, glödande mönster över sanden. De stora djur som befinner sig i närheten av de 
dansande tycks få ny styrka och tar ner ännu en del av muren.  

Det är stridigheter inne i borgen nu. Försvararna försöker driva bort inkräktarna eller befästa 
viktiga delar för att kunna omorganisera ett motanfall. Krigarna från söder är skickliga och har 



dessutom de grå monstren till hjälp. Från borgen kommer markgreven Eston Silversvala 
utridande med sina riddare. Riddarna fäller sina lansar och börjar galoppera mot inkräktarna. 
En av anfallarna ser detta. Han ler och skriker ”SHAMBULIA”. Två av monstren springer mot 
riddarna med sina betar sänkta. Hästarna blir helt panikslagna och skenar åt andra hållet. De 
som inte lyckas fly blir krossade. Paniken är nästan total nu, sårade skriker och dussintals av 
döda ligger överallt. Bestarna forsätter krossa allt i sin väg; hus, glas, folk och sten. Förlusterna 
är katastrofala - anfallarna lämnar inga vid som inte flyr vid liv.  Ett sista försök till försvar, för att 
skydda markgrevens dotter och hustru, görs av hans magiker. Han är av Schola Palatinae och 
kastar en eldboll mot närmaste grå best. I förvirringen som uppstår, gör markgrevens familj en 
utbrytning och rider i sporrsträck mot Dyneslätt. Några av de prästlika vänder sig mot magikern 
som försöker upprätta en försvarsmur av eld, de dansar frenetiskt och håller varandras händer, 
en stor ansamling av energi som man nästan kan se mellan dem, själva luften dallrar och de 
sänder energin mot vår magiker. Sedan upphör vår magiker att röra på sig, han kan inte tala. En 
av dansarna går fram till honom och skär halsen av honom med en krokig kniv.  

Morgon i Glasporten. Ett av världens underverk. Nu återstår endast glassplitter och ruiner. De få 
som överlevt ser hur stora delar av armen fortsätter åt norr och öster. Man verkar inte anfalla 
Dyneslätt, inte just nu i alla fall.  

Under följande dager hör man om hur armén fortsätter framåt. Man spar odlingar och byar. 
Bara större befästningar som finns jämnas med marken. Mer och mer flyktingar kommer till 
Dyneslätt och letar sig fram till Lejonstad. Med dem följer den förskräckliga berättelsen om 
Glasportens fall.  

 

	


