
Corona et Clipeus 

I Nordeport rustas både för bröllop och kröning. Den unge fursten herr Magnus Isensköldh skall 
gifta sig med sin utvalda, fröken Beata Stålhand, som inte bara är hans trolovade utan också 
hans syssling. Bröllopet skall stå på Kvarntorp, där det finns en helig plats för Uriel, 
moderskapets och sötvattnets gudinna, som särskilt sägs beskydda Isensköldhska ätten.  

Till hovets stora överraskning finner de på bröllopsdagens morgon inte den blivande furstinnan. 
Hon har rymt och efterlämnar bara ett brev till sin mor, fru Juliana Isensköldh, och en 
kungörelse för hovet varför hon har givit sig av och vart hon har tagit vägen. Det mest 
eftertraktade giftet i hela Nordeport, herr Magnus Isensköldh, är återigen ute på marknaden! 
Här gäller att upprätthålla skenet av att allt är som det ska… och kanske det blir ett bröllop 
innan midnatt. Det finns flera ogifta, tillräckligt högättade damer på plats, till och med en 
prinsessa, som dock är utan tron. Festligheterna vill ingen ställa in och furstinnans hovstat är 
redan fastställd. Ingen vill ännu en gång fördela positionerna och kanske bli utan sin 
eftertraktade position.  

Hur kommer fru Juliana Isensköldh, grevinnan av Ekholma, nu att ställa sig till att hennes 
brorsson kröns, hon som anser sig ha förstfödslorätten till Nordeports krona? Hennes villkor för 
att ge upp sina krav på tronen var just att hennes dotter skulle gifta sig med herr Magnus. 
Hennes yngre syster, Benedikta Isensköldh, har i dagsläget ännu större anledning att försöka ta 
tronen än förut, då hon och hennes make är i onåd hos kejsaren av Novion.  

Förvånande nog är den kejserliga riksdrotsen, herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga, bjuden 
till bröllopet, liksom hans maka, prinsessan Laetitzia Celestinii, hertiginna av Ekhaga. 
Förvånande då furstens regentråd avsagt sig vasalleden till kejsaren och då herr Leodegard 
därefter angrep och dödade furstens vasall, greven av Röde Hus. Det viskas om att fursten, som 
inte var närvarande vid regentrådets beslut och som tillika nyligen varit hovjunker hos kejsaren, 
kanske inte är helt nöjd med att avsäga sig eden utan kan tänka sig att förnya sin ed mot rådets 
vilja?   

Kommer herr Magnus alltså att låta sig insättas som furste och på nytt avlägga vasalled till 
kejsaren av Novion eller kommer han att kröna sig till kung som de forna, stolta Isensköldharna 
en gång var? Vem av gudarnas och gudinnornas präster och prästinnor skall i så fall sätta 
kungakronan på hans huvud och därmed visa vilken gud eller gudinnas gunst som betyder mest 
för Nordeport? Blir det Normon, som står för härskarordningen eller blir det Uhnaman som 
härskar över havet och handeln som är så viktigt för Nordeport? Eller Uriel som alltid beskyddat 
Isensköldharna? Enione som står för liv och död eller Neniye som vill återvinna makten över 
kunskapen i Nordeport? Kanske Zinsha som är trösten i mörkret och drakarnas moder? En sak är 
säkert, den som kröner har stora fördelar för sitt tempel att vänta. Celestinusordens 
översteprästinna i Nordeport, Amira, kommer säkerligen att även hon, hävda sin rätt till att 
kröna. Men hennes orden är också beskyddare av och beskyddade av huset Celestinii så frågan 
är om hon kan göra detta utan kejsarens välsignelse. Och om en kung av Nordeport, utan 
vasalled till kejsaren, vill markera att Celestinus står över honom? Men en furste med vasalled 
till kejsaren kröner sig säkerligen gärna med Celestinus’ välsignelse. 



Därtill kommer det febrila sökandet efter Isenskölden, en alvisk artefakt som kan skydda mot 
drakeld och som också tycks ha hållit samman Nordeport innan Nordeports kung svor 
vasalleden till kejsaren av Novion och blev furste och rikshovmästare istället.  

Kejsarens kusin, herr Catullus Celestinii har bringats till Kvarntorp av sina tillfångatagare 
alverna, och både han och de andra ”ärade gästerna” kan få sin frihet åter om lösen betalas. 
Vilken lösen det är frågan om och vem som ”bjuder högst” är nu en förhandlingsfråga mellan 
alverna och andra hugade spekulanter. Hur angelägen är kejsaren om att få sin kusin kastad 
framför tronen i Nova Celestina? Herr Claudius Celestinii, kommer säkerligen inte att förbli 
passiv i denna fråga. De övriga är herr Egil Isensköldh, furstens bror, fru Fredrika Stiernekrantz 
och de två berömda kämparna, herr Roland Rosen-Winge och herr Orlando Rosen-Winge.  

Dessutom påstår fler och fler i Nordeport att de sett en drake. Beskrivningen av den varierar och 
det är svårt att veta om det bara är något som det enklare folket sprider i dessa tider av fara och 
i hopp om att draken skall strida mot alverna som genom fredsavtalet nu har införlivat östra 
Nordeport i sitt eget rike. Schola Draconis finns med andra ord på plats, ivrigt spejande mot 
himlen. Celestinusordens beskydd kan vara mer angeläget än man vill erkänna i Nordeport och 
bör beaktas när det gäller vasalleden till kejsaren. Likaså hur drakarnas moders prästinnor ser på 
förekomsten av drakar. 

Ryktet om Sihiri, drottningen av Rangi, som gästar kejsarinnans hov, och hennes dervisher, har 
spridit sig, och en sak är säker, alla vet att dessa är farliga, frågan är bara i vilken grad. Novions 
magiker har noterat att det finns en hel del magiker från Schola Nocturnae som verkar gå i 
kejsarinnans ledband.  

Många underliga nyheter kommer både från öst och väst och påverkar i allra högsta grad det 
politiska spelets möjligheter. 

Man kan aldrig veta vad som händer på denna märkliga plats där ödets hjul tycks snurra fortare 
än någon annanstans. 

 

	


