
Den sista tiden innan Incognito 

Efter det att många i noblessen och även präster och prästinnor, en del borgare och annat löst 
folk som magiker och dylikt, fått en mystisk inbjudan till ön Salsta och slottet Tusenfröjd, har 
naturligtvis en hel del efterforskningar gjorts om ö och slott. 

Ön Salsta ägs av Huset Draköga. Ätten har två grevar. Huvudmannen, Christofis Draköga, 
innehar grevskapet Rugsta, som är beläget mitt i Vindmark och han är vasalltagare till furstinnan 
av Vindmark. Den andra grenen, Draköga av Uggelsta, innehar också ett grevskap, som är 
beläget strax söder om hertigdömet Snöhätteberg i Östra Novion. Jordbruket är inte lysande så 
nära bergen men i gengäld finns det en malmfyndighet av både koppar och silver i förläningen 
och som greven har ett gammalt privilegiebrev för. Det gör att Uggelsta är ett mycket 
välmående och rikt grevskap. Eftersom ätten är mäktig då de har två grevar med stora 
förläningar, är det ingen som man stöter sig med i första taget. De har dessutom haft en 
Celestinii ingift för ett par generationer sedan, Lovisa Celestinii. Förvisso inte huvudgrenen av 
Huset Celestinii, men det ger ändå förbindelser.  Greven av Uggelsta är vasall till kejsaren. 

Salsta är inte en förläning, utan ägs som arv och eget av greven av Uggelsta, herr Evander 
Draköga. Tusenfröjd uppfördes av en av hans förfäder, Alexander Draköga, som ett sommarslott 
åt hans hustru, Celestina Gyllenax. När hon dog stängdes slottet och det har sedan dess varit 
tyst om platsen. Det sägs att det funnits ett tempel på ön men ingen har hittat det. En del 
dokument påstår att herr Alexander rev eller använde lämningar från templet att bygga 
Tusenfröjd av.  

Vidare går det ett rykte om att man gömt undan någon för ätten misshaglig person med en del 
kroppsvätskor i olag på ön. Detta är obekräftat men de som har förbindelser vid hovet har 
skvallrat att det var något sådant  

Nordeport 

I Nordeport har ett tiotal strandhugg utförts på norra kusten. Det är folk från Treklyft som 
plundrat och bränt och tagit folk tillfånga. Dessa strandhugg skedde i första hand innan 
kejsarens trupper landsteg i Saxvik. Speciellt Småholma drabbades och en del av hamnen där 
förstördes, främst genom att lagerbyggnader brändes ned. Handelshuset Kogg förlorade en 
förmögenhet. Det var tre skepp, men endast ett undslapp den galeon utan namn, som dök upp 
från ingenstans och inte flaggade med kungens av Nordeport flagga. Den sänkte två av 
skeppen. Det viskades om att det var Pärlfrun som räddat Småholma från värre öden än vad 
som redan skett. Om Pärlfrun går redan ett rykte att det var hon som såg till att det fanns mat i 
Nordeport den gångna vintern och våren när kejsarens galärer och galeoner försökte blockera 
mattillförseln. Om Pärlfrun är ett skepp eller en person eller bara e företeelse vet ingen med 
säkerhet.  

  



Vite Hamn 

Fursten av Vite Hamn och hans furstinna, tycks vara nöjda med att Maritima kompagniet 
inrättat den nya handelsstaten Borshamn, även om den sträcker sig över nästan halva 
furstendömet. De Wung-Xu-krigare som finns inhyrda i Borshamn upprätthåller ordningen och 
handelsutbytet med Dyneslätt och Rangi ses öka. Dock har vissa oroligheter bland knektarna 
rapporterats efter det att de fick höra om det stora människooffer som herr Claudius Celestinii 
utförde  

Vindmark 

Furstinnan av Vindmark tycks ligga ganska lågt just nu. Hennes största problem är Wung-Xus 
intervention i Södermura. En stor osäkerhet råder huruvida Wung-Xu har planer på att försöka 
flytta fram sina positioner eller är nöjda. Åtminstone tillfälligt. Huset Påfågeln har goda 
kontakter med Wung-Xu och det kan tänkas att de i alla fall har någon sorts vetskap om det som 
händer. 

Dyneslätt 

Fursten av Dyneslätt fortsätter att vara kejsaren trogen. I övrigt har han utsatts för ett mordförsök 
av en av sina egna hovjunkrar men tack vare att han trots sin höga ålder är vid god vigör och 
fortfarande tränar kämpalekar nästan dagligen, lyckades han avväpna slyngeln. Som sedan togs 
om hand av slottsvakten och slängdes i en fängelsehåla i väntan på att hans öde skulle avgöras.  

Nova Celestina 

Från Nova Celestina rapporteras att inga prästinnor från Celestinusorden hittades efter det att 
Celestinustemplet förvandlades inför invånarnas ögon. De är helt försvunna, så man vet inte om 
de lever eller är döda. Om de alla dödades, vad hade de gjort för att misshaga Celestinus så? 
Varför fick de inte tjäna Celestinus återfödd, vilket borde varit deras främsta lycka? 

Kejsaren är fortfarande på väg tillbaka från Nordeport till Nova Celestina. Under tiden är 
kejsarinnan regent. Hon har öppet börjat offra till en gudinna kallad Skugga. Detta sker i det 
gamla Celestinustemplet som förändrades och blev till svart marmor, i och med att kejsaren 
deklarerades som Celetinus återfödd. 

Alverna 

Det går ett rykte att alverna som drog sig tillbaka från Källeporten har återvänt till Estellon 
medan andra säger att de bara omgrupperar sig och tänker anfalla Novion när alla styrkor är 
upptagna i Nordeport eller norra Novion. 

Rangi 

Drottningen av Rangi, Sihiri, har rest från hovet i Nova Celestina med pompa och ståt. Hon 
angav att det var på tiden att hon återvände till sin make Badru och säkrade tronföljden i Rangi 
då kungens systerson ingenstans står att finna. Paret själva har ännu inga barn.  


