
Denna inbjudan kom till alla dem som kommer på maskeradbalen. Brevet anlände med 
papegoja som fick mycket uppmärksamhet i duvslagen runt om på godsen och på andra ställen. 
Även om personen i fråga befann sig på resande fot, nåddes hon eller han av en papegoja. 
Sigillet kunde förunderligt nog endast brytas av den som inbjudan var adresserad till. Detta sker 
tidsmässigt nu.  

Övriga fick ingen inbjudan, då lusten att infinna sig till maskeradbalen var oemotståndlig efter 
det att inbjudan lästs. De inbjudna ställde omedelbart in alla åtaganden som skulle ha hindrat 
dem från att resa till festligheten. Nordeports flotta ställde ett skepp till förfogande för att forsla 
gäster till den lilla ön där festen skulle äga rum. Även de som kanske skulle kunna räknas som 
kungens fiender kunde resa med skeppet om de ville. Så angeläget kändes det för kungen att 
alla inbjudna skulle kunna närvara. 

Salsta är en liten ö, bara någon kvadratkilometer, till största delen täckt med skog. Den befinner 
sig i gränslandet mellan Nordeport och Norra Novion. På ön är det känt att det förvisso finns ett 
lustslott som icke är förlänat utan är någons arv och eget, frågan är bara vems. 

Efter det att inbjudan lästs, upplöstes det utsökta papperet och förvandlades till en droppe 
silver, som sedan rann iväg över golvet och försvann mellan golvspringorna alternativt in i en 
eldstad och upplöstes.  

Festivitas quator elementa divina 

Det är en stor ära för mig att inbjuda Eder till en festlighet med de gudomliga elementens 
förtecken. Kläd er gärna med anspelning på de gudomliga elementen – ett pris för bästa dräkt! 
Vi önskar att alla våra gäster bär mask, från det de kommer tills demaskering meddelas vid 
festens slut.  

Så länge maskerna döljer våra ansikten skall inget vi säger eller gör läggas oss till last!  

Detta är en tid för omvälvningar i vår värld och mitt hopp är att alla för en kväll skall kunna 
glömma de oroande tidenderna och istället leka och skratta och på ett lättsamt sätt kunna 
uttrycka sina bekymmer och önskningar för varandra.  

Ni är särskilt utvald för att er närvaro skall bidra till en lyckad kväll och natt.  

Festen äger rum å mitt slott Tusenfröjd, beläget på den lilla ön Salsta i Söderfjorden, den 14 
november 1015 Nova Celestina.  

 

Er värd eller värdinna förbehåller sig att också själv vara inkognito denna kväll.  

 

 

            Ludicra 

	


