
Kröningen av kejsarinnan Esperentia i Nova Celestina, midvinterfestens 
sista dag år 1014 N. C.  

Hela Nova Celestina hade fyllts av undersåtar som ville se kröningen av den vackra 
kejsarinnan, Esperentia Lejonsparre, såsom hennes make, kejsare Leopold IX Celestinii, hade 
bestämt nu skulle ske. Kejsarinnan var klädd i en kröningsdräkt i guld och havsgrönt (ja, mina 
damer, det är bara till att borsta sina guldklänningar igen för vårsäsongen kommer det med all 
säkerhet att bli guld, guld och guld igen och lite grönt, förstås) som kontrasterade underbart mot 
hennes korpsvarta hår och ljusa, grå ögon och hennes mycket bleka hy, som elfenben, där de 
blå ådrorna i urringningen exponerade hennes högättade blod. Kejsaren, som red vid hennes 
sida i kröningsprocessionen, var klädd i en överdådig jacka i guld och vitt med den celestinska 
draken broderad på ryggen och knapparna måste ha varit granater. Det berömda svärdet, 
Eldstunga, hans gudomliga förfaders, satt i hans svärdsbälte och på hans hjässa tronade 
naturligtvis den kejserliga kronan med stenar från alla de fyra furstendömena; en pärla från Vite 
Hamn, en akvamarin från Nordeport, en smaragd från Vindmark och en opal från Dyneslätt, 
och i mitten, en briljant, stor som ett hönsägg, som representerar kejsardömets hjärta, Nova 
Celestina. 

Genom att kejsarinnan krönts i egen rätt, kan hon regera vid kejsarens sida och även i hans 
frånvaro. Om kejsaren skulle dö, kan hon fortsätta regera Novion till sin egen död.  

 Det spelade ingen roll om man var frälse eller folk, alla hade gått man ur huse. Staden var 
dekorerad med blommor och alla palats var dekorerade med den kejserliga fanan. I 
processionen från kejsarpalatset till Normontemplet, som naturligtvis leddes av kejsaren och 
kejsarinnan på varsin vit häst från Kvickes stuteri, såg man de allra främsta Husen på den ena 
vackra hästen efter den andra och i processionsvagnar. Den kejserliga högvakten flankerade, i 
sina likadana livréer med den kejserliga örnen, den kejserliga familjen, vilket tydligen ansågs 
vara alla de som red före det kejserliga regentrådet. Närmast efter kejsaren och kejsarinnan 
färdades änkekejsarinnan Hedvig Silverhäger, följd av de två ärkehertiginnorna och 
ärkehertigen, samt prinsessan av Novion, Laetitzia Celestinii, hertiginna av Ekhaga etc. Dessa 
följdes av fursten och den nyblivna furstinnan av Dyneslätt, den åldrande herr Eskalon 
Lejonsparre och den unga, väna och höggravida Eugenia Silversvala, dotter till markgreven av 
Glasporten. Man kunde tydligt se likheten mellan fursten av Dyneslätt och hans dotter, 
kejsarinnan av Novion, Esperentia Lejonsparre.  

På en stor stridselefant red den gästande drottningen av Rangi, Sihiri. Hennes hud var svart som 
ebenholts och hennes drag så undersköna att det fanns några som menade att hon på 
kejsarinnans egen dag hade överträffat henne. Hon bar en gyllene mantel fodrad med 
leopardskinn och hennes elefant var draperad i tyger och vackert utsmyckad med målningar. 
Hennes armar var täckta från handleden upp till armbågen med tjocka guldringar och på 
hennes panna strålade en enda juvel, en rosa topas. Bakom drottningen av Rangi skred en 
annan stridselefant. Den såg utmärglad ut och hade endast målningar och inget schabrak. Den 
sades vara sänd från Farashuu, prinsessan av Rangi och Sihiris svägerska, för att hedra 
kejsarinnan av Novions kröning. Den hade anlänt med båt dagen innan kröningen. Tydligen 
var elefanten dessutom dubbad till riddare av någon. Det var svårt att veta om det var en skymf 
eller en hedersbetygelse men det verkade som om man bestämt sig för att det var en heder, 



genom att låta elefanten delta i processionen. (Den är numera en sevärdhet i kejsarens privata 
zoologiska trädgård.) 

Därefter kom regentrådet, som dock saknade översteprästinnan för hela Celestinusorden från 
sin krets. En ny riksmarsk hade utsetts dagen innan, valet föll på herr Antonius Hjortenbrand, 
hertig av Sommardal och sedan länge kapten över det kejserliga livgardet. Till mångas 
förvåning färdades också kejsarens unga kusiner från Vite Hamn, Bernadette och Claude 
Silverhäger, i kröningståget, framför de prinsar av blodet som fanns tillstäde och framför 
hertigarna och hertiginnorna. Förvisso satt de i en gyllene vagn, vars gallerliknande sidor och 
slutna tak med ganska lite illvilja kunde liknas vid en bur. Man lade märke till att de båda var 
påtagligt bleka och mycket finlemmade men framförallt att de fortfarande levde. Deras gamla 
mor, änkefurstinnan Livia Reencrona, färdades vid sin brors sida, den kejserliga rikskanslern. På 
hans andra sida red hans hustru, Cornelia Sandorm.  

Hertigarna och hertiginnorna red svarta hästar som glänste i det vackra vintervädret efter allt 
ryktande. Någon kunde höras muttra om att hertigarnas led var påtagligt uttunnat, då kejsarens 
bror, Lucas Celestinii, hertig av Örnöa nyligen avrättats av kejsaren själv på sin egen galär 
under fälttåget mot Rangi. Kejsarens farbror och faster, hertig och hertiginna av Södermare och 
Slätte Hus var inte närvarande. Även hertigen av Vindarnas ö saknades, då detta är furstinnans 
av Vindmark son, Spyridon Sjölejon. Hertigen av Swartöö, herr Lothar Isensköldh, den förre 
kejserliga riksmarsken som i vredesmod avsagt sig sin vasalled till kejsaren och var på väg hem 
till Swartöö, vågade inte nämnas av någon som åsåg processionen. Inte heller att kejsarinnans 
allra käraste väninna, hertiginnan av Swartöö och Rosenholm och gift med hertigen av Swartöö, 
uteblivit.  

Därefter kom grevar, grevinnor, baroner och baronessor, alla efter sin rang och status. Men inga 
från furstendömena Vindmark eller Nordeport, förutom greven och grevinnan av Stormklippan, 
herr Leonard Stridshammare och fru Elionore Lejonhielm. (Dessa, som innehaft positioner vid 
det kejserliga hovet, var för övrigt påtagligt besvärade när nyheterna från Nordeport till slut 
nådde Nova Celestina och reste, utan att ansöka om lov hos kejsaren och kejsarinnan, till sina 
förläningar i Nordeport omedelbart efter kröningen.) 

Även magiker deltog i processionen, några kändes igen som magiker från Schola Nocturna. 
Andra var inte längre igenkännliga då de måste ha råkat ut för förfärliga händelser. De saknade 
ögon, näsor, öron och ibland till och med ben och armar. Andra hade ohälsosam ansiktsfärg 
eller tycktes fått utväxter, både i ansiktet och annorstädes. Det var många som ansåg att de inte 
borde ha fått gå i processionen då deras förskräckliga utseende vanärade kejsaren och 
kejsarinnan, men det viskades att dessa magiker gjort kejsarinnan ovärderliga tjänster och 
förmodligen räddat livet på henne i Wung-Xi eller Rangi och att det var därför hon ärade dem 
på detta sätt.  

På himlen kunde man se att många av de stora örnarna från Örnklippan seglade, som om dessa 
inspekterade den högtidliga ceremonin på marken.  

För den stora kröningsbanketten krävdes en speciell inbjudan, då den stora bankettsalen i det 
kejserliga palatset endast kan sätta femhundra personer. För dem som inte kom in hade bänkar 
och bord dukats upp på palatsets innegårdar och på alla torg helstektes oxar och vildsvin. 



Fontänerna sprutade vin och ölfat stod uppställda överallt i staden. Stadsvakten hade kallat in 
extra vakter.  

Det var mycket länge sedan någon kejsarinna hade krönts i egen rätt så hovmarskalken och 
andre ceremonimästaren hade varit tvungna att komma på ett eget protokoll som skulle passa 
den moderna tiden bättre. De försökte dock, så långt det var möjligt, följa det sedvanliga 
protokollet för en kejserlig kröning. Samtidigt hade de också planerat all logistik för festligheten 
tillsammans med riksdrotsen, skattmästaren och kejsarinnans hovmästarinna. (Den senaste 
kröningen av en kejsarinna, hade ägt rum för femhundra år sedan. Då var det kejsarinnan 
Filippa Celestinii som fick den ära och makt som det ankommer en kejsarinna som är krönt i 
egen rätt. Ett stort slag mot alverna stundade och man var rädd att imperiet skulle stå utan 
regent om kejsaren, Lucius X Celestinii, skulle dö i slaget. Därför kröntes kejsarinnan så att hon 
skulle vara den utsedda och krönta regenten. Hon bar redan hans son under sitt hjärta när detta 
skedde.) 

Alla tyckte att det var mycket underligt att kejsarens förste ceremonimästare, herr Siegfrid 
Liljefält, inte var tillstäde och med bestämdhet ledde ceremonierna. Mysteriet löstes dock när 
tidenderna om vad som hänt i Nordeport började sprida sig.  

När en kejsare kröns är det Normons överstepräst och Celestinusordens översteprästinna som 
sätter kronan på hans hjässa, på det att han ska regera med deras välsignelse. I gengäld offrar 
kejsaren till dem båda regelbundet och utför rättfärdiga och modiga handlingar i deras namn. 
Därför blev det uppenbart att kröningen av kejsarinnan inte var helt i samklang med dessa 
gudars vilja, då Afareen, översteprästinnan i Celestinusorden, inte närvarade. Faktum var att 
inte en enda av Celestinusordens prästinnor kunde ses vid kröningsfestligheterna. Det sägs i och 
för sig att Afareen är gammal och svårt sjuk och att det är därför alla översteprästinnor från 
furstendömena samlats i Nova Celestina (vilket är mycket ovanligt), men någon av dessa borde i 
så fall ha kunnat träda i hennes ställe för att visa att även kejsarinnan har Celestinus’ 
välsignelse. Inte ens de celestinusprästinnor som är av Celestinii ätt eller kejsarinnans syster, 
deltog. En av de nyblivna kejserliga kammarjunkrarna, den unge herr Pollux Vindhjärta från 
Fagerlid, avslöjade i förtroende till undertecknad, att kejsaren var rasande på Afareen.  

När kronan satts på kejsarinnans huvud och ederna svurits, bekräftade kejsaren och kejsarinnan 
av Novion att den frånvarande lille Celestinus Celestinii fortfarande var deras närmaste 
tronarvinge och en dag skulle bestiga Novions tron om de själva inte skulle välsignas med barn 
i sitt äktenskap. Samtidigt blev Celestinius Celestinii också förlänad Örnöa och skall hädanefter 
tituleras hans nåd, hertig av Örnöa. En belöning till den som kan återfinna tronarvingen 
utlystes, på 10000 celester och kejsarens och kejsarinnans eviga vänskap.  

Det är förstås alltid viktigt för gudar och gudinnor om deras prästerskap håller i kronan som 
kröner en furste eller furstinna. Detta blir ett tecken för folket vilken gudom som deras furste 
eller furstinna allrahelst följer och många kommer därefter att offra till denna gudom för att 
glädja sin regent. På så sätt, sägs det, ökar den gudomens makt över världen.  

På tal om att sprida sig, började en pamflett cirkulera i Nova Celestina i samband med 
kröningen av kejsarinnan. Skribenten vågade uttrycka svåra anklagelser mot kejsarinnan och 
kejsaren och alla exemplar av pamfletten som hittades, brändes direkt och diskret.  



Den nye kejserliga riksmarsken utnämndes som sagt i samband med kröningen. Valet föll på 
herr Antonius Hjortenbrand, hertig av Sommardal. Han är kusin till prinsessan Laetitzia, så valet 
är föga förvånande, med tanke på att prinsessan Laetitzia är gift med den kejserliga riksdrotsen, 
herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga.  

I övrigt gjordes herrarna Talmudus Gyllengrip, Lucius Hjortenbrand och Lucius Vindhjärta till 
marskalkar av Imperiet.  

Alvernas vedergällning vid Källeporten 

Några dagar efter det anfall som herr Catullus Celestinii, herr Egil Isenköldh och herr Carolus 
Celestinii gjorde mot alverna utanför Källeporten och som ledde till stora förluster för dessa, 
hade alverna och deras människosoldater omgrupperat. De kom i gryningen och utanför 
Källeportens murar stod ett fruktansvärt slag, där alvernas härsmakt för första gången verkligen 
visade vad den gick för när de drev de två kejserliga legionerna Ramus och Nigra, mot fjorden. 
Många var de som föll för bågskyttarnas pilar och många var de som föll i en eldstorm som 
piskades upp av alvmagikerna. Eldstormen inte bara dödade en tredjedel av legionärerna i 
Ramus utan svärtade även Källeportens stadsmurar och tog fäste i taken på husen närmast 
innanför dem. Hade inte ett oväder med ett häftigt skyfall dragit in över fjorden och släckt elden 
innanför muren är det inte omöjligt att staden brunnit ned. En del av Nigra hade redan börjat 
sin marsch mot Swartöö och det var endast ca tusen man kvar av den legionen när alverna slog 
till. Herr Egil ledde dem tappert men hade svårt att upprätthålla stridslustan hos sina legionärer 
och det tycktes som många på flanken flydde. En alv på en snabbfotad häst lyckades i tumultet 
överrumpla herr Egil och han blev tagen tillfånga mitt framför ögonen på sin älskade prinsessa, 
fröken Eina. Hon stod rasande på borgmuren på Källeportens borg och såg alltihop. Fru 
Fredrika Stiernekrantz sågs kämpa som en furie för att hugga sig en väg fram till herr Egil, men 
segnade ned för en välriktad stöt av en stridslans och lyftes upp i sadeln framför en bister 
kämpe.  

På Källeportens murar såg man herr Ludvig Hägerstråle som oförtröttligt skötte försvaret av 
borgen. Han eldade på sina soldater, men det kom aldrig något regelrätt anfall mot själva 
borgen eller staden, förutom eldvågen. Istället fick soldaterna arbeta med att föra in skadade i 
trygghet bakom murarna. Prinsessan Farashuu gick själv mellan de skadade och lade om sår 
och tröstade döende. 

De få rangiska soldater som befann sig på Källeporten stod vid de noviska männen och 
kvinnornas sida, som om det varit deras eget hem de beredde sig på att försvara. 

Legionen Ramus slogs oförtröttligt men utan framgång, och när alverna väl sände fram sitt 
kavalleri skulle legionen förmodligen ha beordrats reträtt om det varit möjligt. Ramus hade 
dock tvingats bakåt till stranden av fjorden och var trängd mellan vattnet, stadens murar och 
alverna på två sidor. När det endast återstod en femtedel av legionen, blev herr Carolus och 
herr Catullus tillfångatagna av alverna och resterna av legionen kapitulerade. Herr Orlando och 
Herr Roland lämnade i och med detta över sina svärd till alverna och följde herr Catullus i 
fångenskapen. Även herr Orlandos väpnare, junker Lucius Glada, följde herr Catullus i 
fångenskapen. Trossen togs om hand av alvernas styrkor och fördes bort från Källeporten.  



När stridslarmet avtagit och trossens vagnar forslats bort, fanns bara de döda kvar. Flera tusen 
kroppar låg på stranden och till och med på kajen utanför Källeporten. Det var tydligt att 
Novion lidit de största förlusterna, alvernas styrkor hade i runda tal kanske förlorat ettusen man. 
Detta var ett av de värsta slagen man upplevt i Novions historia, då förlusterna var så stora. 
Knappt några hade tagits som gisslan, utan istället hade man dödat urskillningslöst.  

En tröst var att alverna inte längre verkade ha de stora krigarna i sin sold. I alla fall hade de inte 
satt in dem i detta slag.  

Övrigt från Källeporten 

Det sägs att ett mirakel inträffat och att herr Ludvig Hägerstråle fått en syn eller uppenbarelse 
från, alternativt talat med, Uhnaman själv. Vittnen hade sett att herr Ludvig offrade till 
Uhnaman genom att sänka sig i havet nedanför borgmuren, där hans mor en gång i tiden i 
förtvivlan stått och spanat ut över havet i väntan på sin sons återkomst. Vad som sedan hände 
är oklart och det är nog bara herr Ludvig själv som vet med säkerhet. Själva händelsen 
inträffade dock efter hemkomsten från Höjdebro. 

Herr Ludvigs syster, fru Amatalida Hägerstråle och baronessa i egen rätt över Källeporten, står 
ingenstans att finna efter det första slaget. Antingen har hon blivit tagen som gisslan eller också 
har hon stupat och befinner sig någonstans under alla kroppar. Hennes make, herr Norvill 
Stenhjärta och hennes son, lille Lot Stenhjärta, sörjer henne djupt. Det återstår att se när 
testamentet har skickats efter, vem som kommer att bli lille Lots förmyndare och om kejsaren 
kan garantera förläningens säkerhet i dessa krigets dagar.  

Normonprästen Hrothgar återhämtar sig sakta från sina skador och får vård på Källeporten.  

Legionerna Candidus och Orientalis 

Två legioner till, Candidus och Orientalis, som skeppat över sig till Saxvik efter första attacken 
mot alverna och som de inte deltog i, kom aldrig till undsättning under slaget. Orientalis, under 
befälhavaren herr Lucius Celestinii, greve av Borgvik, hade redan tidigare utropat att han 
numera följde Celestinus Celestinii och ansåg honom vara den rättmätige kejsaren. Därför 
kunde han inte ingripa då han inte fått någon order från sin befälhavare. Hur Candidus ställer 
sig återstår att se, då deras befälhavare, herr Gregorius Celestinii, blivit dödad i en duell strax 
innan alverna slog till. Candidus befinner sig därmed i stor förvirring och inväntar order från 
kejsaren, liksom en ny marskalk av Imperiet att följa. 

Nordeport  

I Nordeports stad har man fruktat för att bristen på förnödenheter skall göra sig gällande, men 
det verkar som om handelshuset Silverfalk fortfarande kan skeppa vete till staden. Rederiet Kogg 
gör också sitt bästa med diverse varor och det tycks som att Nordeport än så länge kan hålla ut, 
då kejsaren ännu inte belägrat staden. Det är nästan så antalet skepp som anlöper hamnen och 
betalar dubbel tull har ökat under vintern, snarare än minskat. Så har också priserna gått upp i 
det krigsdrabbade furstendömet. 



Borgen Trollsjö har bränts och förstörts av Normons väktare. De femtio krigarna hämnades på 
så sätt grevens svek att frivilligt gå över till alverna. Greven och hans familj har flytt till sin 
vasalltagare på Segersta. 

Belägringen av Liljestad och Lindesal fortsätter av legionen Cygnus under befäl av herr Lothar 
SIlverlind , hertig av Svanevik och marskalk av Imperiet (tillika kusin på morssidan till fru 
Juliana och fru Benedikta). Fru Rodelinda Swanesköldh kräver att trupp från Nordeport ska 
sändas, då hon och hennes make herr Siegfried Liljefält har fått ett löfte från regentrådet i 
Nordeport att tillhandahålla trupp för försvaret av Lindesal, i utbyte mot att hon röstade för att 
vasalleden gentemot kejsaren skulle brytas. Å andra sidan håvar paret nu in en tiondel av den 
tull som flottan tar ut från handelsfartygen innan de anlöper Nordeports hamn. 

Nordeports flotta har för övrigt tunnats ut betydligt, har man lagt märke till i staden.  

Övrigt 

Det ryktas att en stor truppförflyttning av legoknektar från Wung-Xu har skett, eller håller på att 
ske, från östra kusten och inåt landet i den östra delen av södra Novion. Vem som hyrt dem och 
vart de är på väg är ännu oklart och det är naturligtvis en krigsförklaring mot Novion att 
ilandsätta trupp utan att deklarera syftet. Spejare har sänts ut från Krakeör för att försöka utröna 
hur det förhåller sig, men ännu har inte truppen påträffats. 

Hennes högvälborenhet fru Zinnas make, herr Uhnarik Drakenklo, greve av Snäckenäs, kom 
inte till kröningen. Han stannade hemma för att vårda sin vän, herr Hubertus Silversporre, den 
nyutnämnde baronen av Tvillingtornen. Till Zinnas glädje och överraskning var dock hennes 
son, junker Normek, där.  

Fru Nenyas make, herr Timhan Argan, baron av Himlasten, var på plats. Det noterades vid 
kröningen att både hon och han blev satta mycket högre vid bankettbordet än deras status hade 
krävt. Kejsarinnan var också mycket ämabel och konverserade flera gånger och skålade mer än 
en gång med dessa tu.  

Furstinnan av Dyneslätt, hennes nåd Eugenia Silversvala, nedkom i januari med en son. Hon 
och fursten tvingades av den nära förestående förlossningen att stanna kvar i Nova Celestina 
efter kröningen, tills barnet var fött. Detta var till stor olägenhet för furstendömet Dyneslätt, då 
alla beslut blev lagda på is. Furstinnan Eugenia Silversvala hade en mycket svår förlossning.  
Tack vare skickliga och välsignade urielprästinnor överlevde hon och kommer i framtiden 
förhoppningsvis att kunna föda fler barn. Pojken namngavs efter kejsaren och kejsarinnans bror 
till Leopold Antonius. Kejsaren och kejsarinnan stod fadder, liksom fru Zinna Rosenstolpe, 
grevinna av Snäckenäs, och herr Timhan Argan och fru Nenya Scorpio, baron och baronessa av 
Himlasten, samt den gamle rikskanslern, herr Lucidor Reencrona, hertig av Snöhätteberg. 
Leopold Antonius välsignades först i Urieltemplet i Nova Celestina, sedan i alla de andra 
templen, utom Celestinustemplet, som vägrade öppna portarna för någon överhuvudtaget. 
Kejsaren och kejsarinnan förlänade kejsarinnans halvbror ett nyinrättat grevskap, Lejondal, i 
Södra Novion. 

I mars återvände fursten och furstinnan av Dyneslätt till sitt furstendöme, och den lille 
arvfursten blev väl mottagen av folket när skeppet anlöpte hamn i Eskalonbukten.  



Pamfletten/brevet som cirkulerar om kejsarinnan 

Det brev/den pamflett som cirkulerar i Nova Celestina under våren sägs ha sänts ut till alla 
möjliga frälsepersoner (av barons rang och över) och alla marskalkar av Imperiet. Ingen vågar 
medge att de fått det men det finns i allas medvetande och man talar om det i förtäckta ordalag. 
Denna pamflett är inte av undertecknads penna men har kommit i mina händer och biläggs 
härmed rapporten. 

Rapporterat i mars, 1015 N. C. av Anonymus 

 

Ärade etc. 
Det har kommit till vår kännedom att Esperentia Lejonsparre sysslar med otillåtna och 
ondskefulla magiska discipliner, att hon vid upprepade tillfällen begått högförräderi mot Kejsare 
Leopold genom att taga andra män i sin säng och att det barn hon burit varit frukten av sagda 
brott.  
Detta barn har hon själv offrat i svartkonstritualer i Wung-Xu och därmed vänt sig mot De Tolv 
Gudarna och deras Aspekter. 
Vidare har hon en sammansvuren i allt detta och mera i kvinnan Sihiri som kallar sig Drottning 
av Rangi. 
Vi befarar att hennes inflytande över vår älskade Kejsare Leopold IX Celestinii är av sådan art att 
han inte längre själv är full herre över sina handlingar eller ens tankar och känslor.  
Detta är vi övertygade om ligger bakom hans förhastade avrättning av sin bror och dennes fru, 
samt de grundlösa anklagelserna mot dem och andra medlemmar av Celestini ätt. 
Vi tillerkänner Esperentia Lejonsparre vare sig titlar eller ämbete annat än hennes namn och 
motsätter oss med kraft den absurda historiskt exempellösa och därmed olagliga kröningen till 
Kejsarinna i egen rätt av denna person vars manipulationer har slitit Kejsardömet itu och skaffat 
det mäktiga fiender utanför dess gränser. Vi befarar att om något skulle hända vår älskade 
Kejsare Leopold kommer Novion att förlora Celestinus’ gunst då ej längre hans ätt sitter på 
tronen och därmed gå under. 
Vi besvärjer er att söka eget och De Tolv Gudarnas och deras aspekters kunnande i dessa 
allvarliga saker och noga samt innerligt och ärligt rådfråga era sinnen och hjärtan om dessa 
ting! 

  

Claudius Celestinii Catullus Celestinii Carolus Celestinii  
 Lucius Celestinii Benedikta Isensköldh 

 

 

	


