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Vad hände efter Vigilias? 

Det tog inte många dagar för att ryktet om en sammansvärjning mot kejsaren nådde Nordeport 
och Kvarntorp. De som hade känningar vid hovet i Nova Celestina, skrev upprörda brev och 
fruktade att en ny våg av avrättningar skulle äga rum i kölvattnet av de som skett ute på Nova 
Mare när komplotten mot kejsarens liv avslöjades. Kejsaren hade, enligt brevskrivarna, fallit i 
vattnet från sitt fartyg. Detta för att en stor virvelvind, besvärjd av en korrupt vindmagiker från 
Schola Nocturna, fick hans galeon att kantra. Den doppade hela styrbords sida under vatten, 
men reste sig mirakulöst nog upp igen. Det var då det befanns att kejsaren fallit överbord. 
Rådigt kastade sig fröken Ismelda Gyllenfana, kejsarens kusin, i vattnet, fann kejsaren, höll 
honom uppe och räddade därmed hans liv. Kejsaren hade slagits medvetslös. Tyvärr mötte 
fröken Ismelda sitt öde i vågorna. Medan kejsaren halades ombord av sin trogna besättning, 
drogs fröken Ismelda ned av sina tunga kjolar.  

Magikern som förorsakat den unga kvinnans död, erkände omedelbart. Han färdades på prins 
Lucas’ galeon, som gick i konvoj med kejsarens, liksom riksamiralens. Magikern, en viss 
Kraxtus, pekade ut prins Lucas som skyldig till hela komplotten, i ett försök att ta över 
kejsarkronan. När även andra vittnen sällade sig till honom och avslöjade en hel falang vid 
hovet, kallad Fåglarna, som konspirerade mot kejsaren, blev kejsarinnan övertygad om prinsens 
skuld. Han avrättades, liksom hans vackra fru, Clementia Celestinii, dotter till herr Catullus 
Celestinii och hans husfru Uriella Silverhäger. Detta är en stor tragedi för prinsen av blodet, då 
det var herr Catullus’ enda arvinge. 

 Prinsarna av blodet, herr Catullus och herr Claudius, är ombedda att å det snaraste infinna sig i 
Nova Celestina. 

Därefter fortsatte flottan sin transport av legionerna till Södra Novion, kejsaren var fast besluten 
att återerövra den södra delen av sitt kejsardöme som ockuperades av Rangi. Furstendömet 
Dyneslätt var också det i fara. Mest fruktade var de stora stridselefanterna som var den största 
anledningen till Glasportens fall.  

Än har inte några krigsrapporter kommit om att man har drabbat samman med rangierna. Det 
verkar som om de fega uslingarna gömmer sig i sanddynerna och inte bjuder till strid. 
Dyneslätts furste har fått marschorder och skall anfalla rangierna i ryggen från Dyneslätts östra 
gräns. Rangierna håller ett 100 mil brett område, från Dyneslätts östra gräns och vidare österut i 
södra Novion. Arma novier! Rangiernas grymhet är oomtvistad där de går fram och hugger ned 
allt som rör sig medan elefanterna trampar sönder resten. 

Att alverna gått med på en förhandling i Nordeport ska inte ses som en säker seger för Novion. 
Det är brukligt att gå med på förhandlingar för att t ex få tid att omgruppera. Alvernas styrka är 
tämligen överlägsen det som Nordeport kan uppbåda i tid för ett slag och med Novions 
problem i Södra Novion, är det tveksamt att kejsaren har möjlighet att skicka förstärkningar. 
Dessutom finns det i denna förhandling fler risker för att det går dåligt än att det blir bra. 
Balansakten för dem som kommer att sitta i förhandlingsdelegationen som rapporterar till 
Nordeports råd, kommer att kräva oerhörd skicklighet och fullfjädrad diplomati. Tills nyligen 
vistades Estellons ambassadörer vid hovet i Nova Celestina, så det är naturligtvis möjligt att tala 
civiliserat med alver.  
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Furstendömet Vindmark 

Vindmarks utträde ur kejsardömet Novion möttes av häpnad och avsky för edsbrytaren, 
furstinnan Cressida Gyllenfana. En av kejsarens legioner, som är under befäl av furstinnan son, 
Spyridon Gyllenfana, hertig av Vindarnas ö, har gått över till Vindmark. Detta skulle man kunna 
tycka är föga förvånande, men kejsarens legioner är inte kända för att lättvindigt ge upp sin 
heder. Vad herr Spyridon utlovat dem vete tusan. 

Furstinnan Cressida lät tillkännage att hon har full tilltro till sina modiga sändebud som i varje 
furstendöme tillkännagivit denna nyhet inför hoven och om någon vill upprätta allianser eller 
förhandla med Vindmark av andra anledningar uppmanar hon dem att tala med hennes 
sändebud då hon själv är upptagen att försvara norra delarna av Vindmark mot alver. 

Hertigen av Södermare, herr Carolus Celestinii, sitter beklämmande nog fast i Segerklyfta, 
mellan Vindmark och alverna. Man kan inte förvänta sig att han ska ta sig an Vindmark med 
bara en legion, däremot kan det tänkas att Vindmark tar sig an honom. Frågan är om hans söner 
kan beveka sändebudet i Nordeport om att Vindmarks furstinna bör skona deras fars legion och 
låta honom få fri lejd? Tyvärr befinner sig båda sönerna på resande fot, långt bort från 
Nordeports hov.  

Furstendömet Dyneslätt 

I Dyneslätt har ett furstligt bröllop stått. Fursten, Eskalon Lejonsparre, har mitt under brinnande 
krig äktat den ljuva markgrevedottern, fröken Eugenia Silversvala. Hon och hennes familj sökte 
skydd hos fursten när markgrevskapet Glasporten förstördes. På så sätt fick fursten upp ögonen. 
Med iver väntar hela furstendömets befolkning på beskedet att furstinnan är havande men ännu 
har inget sådant kommit. Fursten av Dyneslätt har bara två barn kvar i livet, kejsarinnan 
Esperentia och hennes lillasyster, som är offrad till Celestinusorden i Lejonstad.  

Fursten leder själv sina trupper i kriget mot Rangi. 

Furstendömet Vite Hamn 

I furstendömet Vite Hamn tycks upproret i alla fall för stunden vara effektivt nedslaget, men 
upprorsledaren, herr Roland Cederstråle, greve av Sjunnarvik, och hans anhang, har ännu inte 
hittats. De anses uppbåda en bondehär, men som alla vet vill bönder helst skörda säd på 
sommaren. Vad som kommer att ske till hösten är osäkert. Den kejserliga riksdrotsen, herr 
Leodegard Glada, hertig av Ekhaga, har därför med en viss lättnad fått överlämna 
ståthållarskapet över Vite Hamn till herr Karl Gyllenfors, greve av Broborg (fru Klarissa 
Gyllenfors’ äldre bror och farbror till herr Alfger Gyllenfors). Kejsaren har istället kallat herr 
Leodegard till Nova Celestina för att där sköta regerandet i kejsarens frånvaro, tillsammans med 
dem av riksrådet som inte befinner sig i Södra Novion. 

Furstendömet Nordeport 

Flera räddningsexpeditioner har sänts ut för att undsätta den väna fröken Beata Stålhandh, 
fursten av Nordeports trolovade. Hon har ännu en gång hamnat i alvernas våld och då hennes 
syster, den unga fröken Felicia Stålhandh, avled i alvernas ömma vård, känns det mycket 
angeläget att finna fröken Beata och befria henne. Herr Magnus själv propsade på att leda en av 
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räddningsexpeditionerna och svor i ungdomligt övermod inför Normon att han inte skulle 
återvända till sin huvudstad förrän han kunde göra det tillsammans med sin trolovade. Herr 
Siegfried Liljefält, greve av Lindesal, tog med en lidande blick farväl för att följa sin unga furste 
ut i skogens umbäranden. Han kan nog i det ögonblicket ha ångrat att han tackat ja till 
utnämningen att bli furstens kammarherre, liksom att sitta i Nordeports regentråd.  

Fru Juliana Isenskölhs, grevinna av Ekholma, sorger och bedrövelser tar tydligen aldrig slut. Inte 
nog med en försvunnen dotter och en dotter som dött. Nu har hon, höggravid, fått se sitt 
äktenskap med herr Felix Stålhandh upplösas, både av Urielprästinnorna som en gång vigde 
dem och av Normons prästerskap. Herr Felix kommer hädanefter att ägna sitt liv åt Normon 
och ger därmed upp sitt hus. Fru Juliana är grevinna av Ekholma i egen rätt, så hennes 
ekonomiska förhållanden blir inte så knappa som man kunde befarat. Hon var dessutom 
tvungen att bege sig till palatset i Nordeport för sin botgöring – hon gavs faktiskt tillåtelse från 
självaste riksdrotsen att välja var hon önskade göra sin sista botgöringstid – att hon valde 
palatset i Nordeport är fullt förståeligt eftersom alverna lurar runt knuten vid Ekholma. Med sig 
hade hon Beatrice Rike som sällskap. Man tycker ju att hennes före detta make hade kunnat 
skicka med en eskort men detta gjordes inte.  

Herr Claudius har försökt återvända till Mårdeborg, genom alvleden, med endast sitt livgarde, 
efter att först ha följt sin bror mot Höjdebro.  I hans sällskap fanns också den förvirrade mannen 
Cornufseisessen från Huset Påfågeln. 

Herr Catullus begav sig mot Höjdebro med herr Claudius’ och sin egen legion för att befästa 
detta gentemot alverna. I hans sällskap sågs sändebudet från Vindmark men hon följde honom 
inte ända fram till Höjdebro utan återvände till Kvarntorp. Med honom färdades herr Halvar 
och Bern Gyllenalm och fru Fredrika Stiernekrantz. Även fröken Pepita Blåeld och magikern 
Nemesis. En brokig skara som skall befästa Höjdebro, måste man säga. 

Fru Benedikta red tillbaka till Nordeports stad med de av sitt hov som inte for någon annanstans 
samt sändebuden från de andra furstendömena. Detta för att hålla några i regentrådet i säkerhet 
och för att hjälpa fursten av Nordeport när han återvänder från sin räddningsexpedition, med 
eller utan trolovad… Fru Rodelinda Swanesköld valde att följa med då hon utsetts av sin make 
att sitta i regentrådet tills han återvände. 

Sista skeppet till Nova Celestina 

Änkefurstinnan Clothilda Rödelantz själv anträdde en farofylld färd på en av Nordeports 
galeoner, till Nova Celestina, tillsammans med sin uppvaktning, kammartärnan Efrike Kvicke 
och den kejserliga riksdrotsen, hertigen av Ekhaga, herr Leodegard Glada, änkehertiginnan fru 
Klarissa Gyllenfors, fru Cordelia Röde Springaren, nybliven baronessa av Broholm och tillika 
kammarfru till fru Klarissa. De två sistnämnda skulle, på den kejserliga riksdrotsen inbjudan, 
bevista hans husfru, prinsessan Laetitzia på Ekhaga. Nordeports amiral muttrade ”att Nordports 
flotta inte är någon kryssningsverksamhet för passagerare” men sträckte till en galeon samtidigt 
som han var tydlig med att fler av Nordeports flottas skepp inte skulle gå från Nordeport i detta 
prekära läge.  
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Fler expeditioner 

En annan expedition, för att söka svaret på en gammal legend, har också börjat sättas samman. 
Herr Arnulf Reencrona, baron av Cikorialund och tillika stallmästare på Swartöö, herr Kato 
Oxenhierta, baron av Småholma, herr Norfrid Lejon-MåneochStierna och lilla tärnan Rosagull 
ingår för närvarande i denna gruppering.  Dessa skall försöka leta reda på den sköld som enligt 
den Isensköldhska legenden finns i Nordeport och som tydligen kan stå emot drakeld.  De tar 
tacksamt emot tips och råd och gamla böcker och andra skrivelser i ämnet. 

Julius Snook försvann oförklarligt strax innan alla, som kunde det, bröt upp från Kvarntorp. Man 
skulle kunna säga att han var som uppslukad av jorden men man antog att han hade bråttom 
tillbaka till Nordeport stad för angelägna juridiska ärenden. 

Herr Ludvig Hägerstråle sågs resa tillsammans med herr Tullius Gyllengrip, greve av Holmsta, 
samt rangiska soldater och skuggor och herr Tullius folk. Det sades att de var på väg till Neniyes 
bibliotek i bergen. En MYCKET farofylld resa genom alvlinjerna… Det råder oklara besked om 
prinsessan Farashuu var med honom eller inte men antagligen var hon det eftersom hon inte är 
kvar på Kvarntorp. 

Källeporten 

Källeporten har fått förstärkningar av tjugofem noviska riddare från Catullus Celestiniis eget 
garde. De tror sig om att kunna motstå ett alvanfall med hjälp av dem, stridselefanten, sitt eget 
folk och de rangiska krigare som är förlagda på Källeporten. 

	


