
Ärade etc. 

Det har kommit till vår kännedom att Leodegard Glada är en del av en konspiration 

att störta Imperiet. Han ska ha manipulerat och förlett flera personer. Genom att gå till 

sängs med dem och sen tvinga dem att utföra handlingar som riskerar söndra vårt rike 

och folk.  

Oklart är det om Leodegard besitter en förmåga i sinnet eller köttet att förleda och böja sinnet 
på de offer han lägrar, till den grad att de gör vad som helst för att åter få komma i hans säng, 
om enkom för en natt. Eller om han efter utfört dåd hotar dem till undergivenhet. Till de 
kvinnor han förlett och gått till sängs med kan räknas, Esperentia Lejonsparre, Cressida 
Gyllenfana, Livia Rencrona och Juliana Isenskiöldh.  

Detta är vi övertygade om ligger bakom flera av furstendömenas förhastade avståndstagande 
och utträden ur Imperiet. Det synes vara en komplicerad plan för att söndra vårt rike från 
insidan och summan av dessa handlingar kan på intet annat sätt tolkas än som högförräderi. 

Vi tillerkänner Leodegard Glada vare sig titlar eller ämbete annat än hans namn och motsätter 
oss med kraft de manipulationer som har slitit Kejsardömet itu och skaffat det mäktiga fiender i 
och utanför dess gränser.  

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 

 

  



Ärade etc. 
Det har kommit till vår kännedom att Celestinusorden och dess högsta ledning har och i denna 
stund begår högförräderi mot Kejsare Leopold genom att vid flera tillfällen verkat mot hans 
styre. Under den perioden som Kejsaren låg sjuk vägrade orden honom hjälp vilket tvingade 
Kejsarinnan att styra i hans ställe. När Kejsaren beslutade att kröna Kejsarinnan i egen rätt har 
orden gett Kejsaren mycket dålig rådgivning, att de sen vägrade vara en del av kröningen kan 
inte på annat sätt tolkas än att de planerar att själva ta makten i imperiet. 

Att inte heller öppna sina tempelportar till alla Novions invånare och förvägra dem möjligheten 
att få sina barn välsignade i Celestinus namn är ett svårt brott mot alla troende i vårt imperium.  

Vi räds de planer som bakom lykta dörrar planeras av den tidigare så heliga och viktiga 
Celestinusordern. Vem vet vilka allierade dom har i sina avskyvärda planer. 

 
Vi tillerkänner Celestinusordern vare sig titlar eller ämbete annat än dess namn och motsätter 
oss med kraft den absurda historiskt exempellösa och därmed olagliga avståndstagandet till vår 
älskade Kejsare Leopold och vars manipulationer har slitit Kejsardömet itu och skaffat det 
mäktiga fiender utanför dess gränser. Vi befarar att Novion kan komma att förlora Celestinus’ 
gunst då ej längre möjligheten finns att på ett traditionellt sätt dyrka honom och därmed 
imperiet gå under. 
Vi besvärjer er att söka eget och Celestinus 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 

 

 

  



Ärade etc. 
Det har kommit till vår kännedom att Magnus Isenskiöldh i hemlighet har ingått en allians med 
kvinnan Sihiri som kallar sig Drottning av Rangi. 

Tillsammans ska de ha planerat Nordeports underkastelse till alverna och vad vi förstår kommer 
Nordeport ta avstånd från De Tolv Gudarna och deras Aspekter efter kröningen. Vidare skall 
Magnus ha brutit flera löften om äktenskap till Novioska unga damer som nu väntar hans barn. 

Vi befarar att hennes inflytande över vår älskade Furste Magnus Isenskiöldh 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 beslut att inte infinna sig vid 
mönstringen mot alverna. 

Vi tillerkänner Magnus Isenskiöldh vare sig titlar eller ämbete annat än hans namn och 
motsätter oss med kraft den kommande och därmed olagliga kröningen till Furste av Nordeport 
och vars handlingar har slitit Kejsardömet itu och skaffat det mäktiga fiender utanför dess 
gränser. 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 

 

 

  



"Käraste ett 
Det har kommit till våran kännedom 
Att de ärade prinsarna av blodet förlorat sitt vett 
Med ord så snärjda av Nordeports pärla 
Bakom den isande sköld av tomt pannben 
Så hör vi att genom öronen på prinsarna vinden ven 
Anklagelser flyger från deras läppar och skribenter 
Men vi vet vad som verkligen händer 

Ty dock bara en delar ej det kungliga blodet 
Och vi vet alla att Kungadömet Nordeport 
passar henne på modet 
För vem annars skulle kunna förleda våra 
ärade prinsar så? 
Om inte en ishäxa med ambitioner att nå 
Nej, dessa anklagelser som de kastar 
Tro mig, det är inte våra prinsar som de gastar 

Nej, vi gör som kungligheter alltid gör 
Att när detta är över tar vi bort det som stör 
Och om det är en pamflett eller god etikett 
Det är inte så viktigt, bara saken är riktigt 
Se bara på vår lysande Kejsare! 
Han satte förrädaren på plats med duktig hast 
Vi kan nog förvänta oss de'samma 
För hon som prinsarna med lögner amma" 

 

  



Ärade etc. 
Det har kommit till vår kännedom att Eskalon Lejonsparre i hemlighet är en kvinna och är själv 
mor till alla sina barn, vidare skall hon vara född med svans, ett tydligt tecken på att hon inte är 
av människosläkte. Vad vi förstår vet hela Dyneslätts hov om detta men låter det fortgå utan 
protester.  

Den Rangiska invasionen av Novion skall även den vara orkestrerad av Eskolon som en del i att 
lägga södra Novion under Dyneslätts furstendöme. 

Vi befarar att hennes inflytande över vår älskade Kejsare Leopold IX Celestinii är av sådan art att 
man inte längre kan lita på att hennes råd är i Novions bästa och istället en fara för Kejsarens 
liv.  
Vi tillerkänner Eskalon Lejonsparre vare sig titlar eller ämbete annat än hennes namn och 
motsätter oss med kraft den oheliga allians med vilka det än må vara som fött detta monster och 
vars manipulationer har slitit Kejsardömet itu och skaffat det mäktiga fiender utanför dess 
gränser.  

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 

 

 

  



Ärade etc. 

Vi fruktar att Dyneslätt kommer skiljas från resten av Novion om inte ätten Lejonsparre 
accepterar sanningen. Ätten har under en lång tid haft stort inflytande över Novions politik och 
många av ätten har blivit ingifta i Celestinii ätt. Ett inflytande som nu i praktiken hotas när ätten 
brutit med Celesintus och medlemmar av Celestinii ätt dräps av någon som bär Lejonsparres 
namn trots att de är oskyldiga och utan att det finns tillstymmelse till bevis. 

Esperentia Lejonsparre beskylls från många håll för att syssla med otillåtna och ondskefulla 
magiska discipliner. Kan det verkligen vara sant att någon från Dyneslätts ätt Lejonsparre skulle 
nedlåta sig till sådant?  

Istället för att avfärda anklagelserna som befängda borde Eskalon Lejonsparre följa spåret av 
döda kroppar, inklusive två av hans barn, och inse att den som utger sig för att vara Esperentia 
Lejonsparre inte längre är hans dotter i sinnet eller handling.  

Vilket monster är Esperentia Lejonsparre att inte komma till sin familj när först hennes bror och 
sedan hennes syster dött? Förklaringen är enkel, den som kontrollerar Esperentia Lejonsparre 
måste till varje pris undvika att hon träffar någon från den egna ätten på tu man hand som kan 
avslöja falskspelet: Att den Esperentia Lejonsparre som föddes i Lejonsparres ätt inte längre 
finns kvar. 

Alla olyckor som drabbat Novion kan spåras tillbaka till den tidpunkten när Esperentia 
Lejonsparre desperat försökte bli gravid. Ett vågspel som slutade med att hennes sinne stals av 
onda makter som kunde börja sitt arbete med att splittra Novion och angripa Celesinii ätt. 

Dyneslätt har som furstendöme än så länge klarat sig från dras in i galenskapen, men övriga 
Novions dom kommer bli hård när sanningen avslöjas. Vem kommer kunna lita på Eskalon 
Lejonsparre och hans ätt när han mot bättre vetande tillät att någon i hans dotters namn kunde 
orsaka den katastrof som nu drabbat Novion? 
 
Bevisen för allt detta går att spåra i att Esperentia Lejonsparre inte har gudarnas gunst och ingen 
från Celestinus kulten närvarade vid hennes påstådda kröning. En kröning som i sig utgjorde en 
fars, hur skulle någon kunna bli krönt till kejsarinna i egen rätt av Celestinii ätts Novion utan 
medverkan från Celestinus kulten? 

Det som krävs nu för att trygga Dyneslätts relation till Novion är att Eskalon Lejonsparre sällar 
sig till de som kräver att Esperentia Lejonsparre utlämnar sig till Celestinus kulten och låter den 
och övriga prästerskap pröva henne och rensa hennes sinne från inflytandandet av onda 
makter. Om Esperentia Lejonsparre inte har något att dölja har hon inget att förlora på att låta 
sig prövas.  

 

En rättrådig vasall 

 

  



Ärade etc. 
Det har kommit till vår kännedom att Celestinus Celestinii begått oerhörda brott mot Noviska 
lagar och seder. I Wung-Xu ska han ha förvärvat kunskaper som böjer hederliga Noviska 
ädlingars sinnen till oigenkännlighet. På detta sätt har hans offer begått fasansfulla brott som 
högförräderi mot Kejsare Leopold genom att verka för uppvigling och splittring i Kejsardömet. 
Vi befarar att han i sin tur är styrd av Mäster Nicodemus vars inflytande över vår älskade 
Celestinus Celestinii är av sådan art att han inte längre själv är full herre över sina handlingar 
eller ens tankar och känslor.  
Detta gör att vi är övertygade om att han ligger bakom avrättning av sin far och dennes fru. 
Vi tillerkänner Celestinus Celestinii vare sig titlar eller ämbete annat än hans namn och 
motsätter oss med kraft den rätt han har till den Noviska Kejsartronen och vars manipulationer 
har slitit Kejsardömet itu och skaffat det mäktiga fiender utanför dess gränser.  

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 

 

 

 

	


