
Pretium Solvere  

Rapporterat av fru Rodelinda Svanesköldh, hovheraldiker vid Nordeports hov, hovdam till 
drottningen av Nordeport. 

Samma kväll som den stackars kungen fick budet om sin fars, hertigen av Swartöö, nära 
förestående död, drömde alla på Kvarntorp samma dröm. En dröm som man snart enades om 
snarare var en vision än en dröm. (Se länk.) Trots detta var kungen tvungen att lämna Kvarntorp 
och bege sig till sin fars dödsbädd på Swartöö.  

Onsdagen den 6 juli 

Översteprästinnan Amira anlände tidigt på morgonen till Kvarntorp. Ryktet sade att hon kom 
invandrandes naken till hertigen av Ekhaga. Han försökte stärka sin ställning genom att förhäva 
sig och hålla levé och där uppenbarade hon sig tydligen. (Den kejserliga riksdrotsen markerade 
sitt oberoende gentemot Nordeports hov och insisterade på att bo fältmässigt i en egen 
paviljong, istället för att sova på jaktslottet.) En mycket spektakulär entré av översteprästinnan 
och verkligen inte något som man kunde förväntat sig av en Celestinusprästinna. Att det måste 
ha med Celestinus nedstigande i världen att göra kunde ingen missta sig på.  

Drottningen, Eina Borsdotter av Treklyft, visade som vanligt handlingskraft. Hon lät inte den 
frutkansvärda visionen påverka de förestående fredsförhandlingarna mellan Nordeports tron 
och kejsaren av Novion. Hennes trumfkort, vilket var en anledning till att fredsförhandlingarna 
överhuvudtaget inleddes, var att hon hade lokaliserat den lille Celestinus Celestinii, Novions 
tronarvinge. Han var nu i kungaparets vård, men befann sig på annan ort än Kvarntorp. Det 
viskades om att det var Huset Påfågeln som var inblandat i återfinnandet av pojken.  

Under onsdagen höll drottningen således hov och hälsade den kejserliga delegationen 
välkommen. Kejsaren hade som vanligt skickat sin trogne riksdrots, herr Leodegard Glada. I 
övrigt bestod den kejserliga delegationen av herr Tulllius Gyllengrip, greve av Holmsta. 
Drottningen lät tillkännage att förhandlingsdelegationen från Nordeports sida bestod av herr 
Kato Oxenhierta, kungens riksmarsk, Enioneprästinnan Sichilde och mäster Julius Snook, 
ansvarig för säkerheten vid hovet och kungens rådgivare.  

Drottningen lät meddela att Beatrice Rike och herr Arnulf Reencrona skulle gifta sig samma dag 
och att bröllopet skulle bekostas av Nordeports hov. Herr Arnulf tilldelades också ett herreskap 
i bröllopsgåva. 

Herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna, fick även han ett herreskap för sin roll i återfinnandet av 
Isenskölden.  

Därefter vidtog privata audienser med drottningen, bland annat med den kejserliga 
delegationen och alla sändebuden från de olika furstendömena. 

Mäster Calixtus anlände till hovet. Med sig bringade han flera lådor med arkeologiskt material 
som skulle levereras till fru Cordelia Röde Springaren. Detta material ställdes upp till allmän 
beskådan i hertigens av Ekhaga paviljong. Det visade sig att många ädlingar och vissa borgare 
varit med om att bekosta en expedition som Neniyes bibliotek skickat ut till nordöstra Novion. 
Mycket av materialet berörde skapandet av drakarna och delgav tidigare okänd information. En 



reseskildring från fru Cordelias syster, fröken Flora Röde Springaren, fanns också. Till fru 
Cordelias stora sorg hade fröken Flora avlidit under expeditionen.  

På onsdagskvällen bjöd drottningen in den kejserliga delegationen och resten av följet till en 
storslagen bankett. Dels för att hedra hertigen av Ekhaga och prinsessan Laetitzia, hertiginna av 
Ekhaga, dels för att hedra det nygifta paret. Under banketten uppfördes ett lysande skådespel 
som nog mäster Julius haft en penna inblandad i. Det var en allegori om kungen av Nordeport 
och hertigen av Ekhaga. Änkefru Flavia Reencrona och unga fröken Rosagull Rosenhjärta 
framförde några vackra sånger. Herr Hauk Långe reste sig upp och deklamerade några 
visdomsord på en ganska obegriplig treklyftisk dialekt, som i alla fall drottningen uppskattade. 
Därefter blev det samkväm och lekar som hertigen av Ekhaga med följe tyvärr inte behagade 
närvara vid. Det lovade inte gott för fredsförhandlingarna, då hela hans följe, utom prinsessan 
Laetitzia, skymfade drottningen på detta vis. Herr August Silverlind, kungens barndomskamrat, 
visade ånyo prov på sin fantastiska sångröst och en repertoar som fick damerna att bli röda och 
vita om varandra. Även en putslustig visa om en säng som gick sönder uppskattades storligen. 
Många rekommenderade honom att sjunga den för hertigen av Ekhaga.  

Den stackars hertigen av Ekhaga och hans hustru fick en ovälkommen present, levererad av 
prinsessan Farashuu av Rangi. Hon var enbart budbärare, menade hon. Presenten var ett skrin, 
dekorerat med spindlar. I skrinet låg ett litet barnfinger. Det konstaterades på magisk väg att det 
en gång suttit på parets son. Hertigen förklarade, när han återhämtat sig från chocken, att hans 
son skulle ses som död. Ingen skall kunna utpressa hertigen av Ekhaga på något sätt. Prinsessan 
Laetitzia var inte övertygad när det gällde den hållningen och sökte hjälp på alla håll för sin 
lille son.  

Torsdagen den 7 juli  

Dagen inleddes som vanligt med levéer.  

Vid det här laget hade man lite här och var lagt märke till den unge Radhis påtagliga intresse för 
översteprästinnan Amira och hans något respektlösa uppträdande. Dessutom gick ett rykte att 
han var mycket kunnig om kvinnodräkters detaljer. Både när det gällde av- och påklädning. 
Ytterligare upplysningar om det här kunde säkert hämtas hos fru Rodelinda Svanesköld. ”Även 
om han inte granskat just hennes detaljer”, sade hon.  

Prästerskapets synod 

Prästerskapet hade passat på att utlysa en synod samtidigt som fredsförhandlingarna pågick. 
Den inleddes redan på onsdagen den 6 juli och diskussionerna gick höga. Eftersom det bara är 
prästerskap som får delta, vet vi inte riktigt om vad men att det inbegrep huruvida man skulle 
rekommendera begränsningar av blodsoffer. Oron för att herr Leodegard gjort avsteg från 
dyrkan av de rätt gudarna och gudinnorna, var ett annat ämne. Uppenbart diskuterade man 
också den utbredda hädelsen i Nova Celestina. Detta ledde till att kejsarinnan på torsdagen den 
sjunde juli, exkommunicerades av alla de närvarande kulterna. Dagen efter exkommunicerade 
man även kejsaren. De kulter som hade representanter på plats var Enione, Zinsha, Neniye, 
Celestinus, Uriel och Uhnaman. Ändå fortsatte den kejserliga delegationen 
fredsförhandlingarna, trots att kejsaren och kejsarinnan inte längre var välsignade av flera av 
gudarna och gudinnorna.  



Generalinkvisitionen av mäster Calixtus 

På eftermiddagen var den stora händelsen generalinkvisitionen av mäster Calixtus.  

Magikern mäster Calixtus hade en svår stund när generalinkvisitionen, ledd av magikern 
Innocentia från Schola Palatinae, satte igång på torsdagen. Han anklagades för flera punkter 
som kunde lett till magikavle för all framtid. När fredagen kom meddelade mästarinnan 
Innocentia att han hade fällts endast på en punkt, att ha avlat barn med änkefurstinnan fru 
Clothilda Rödelantz. Att fru Clothilda har mörkat att barnet inte var den avlidne furstens, är 
därmed något för kungen och drottningen att ta ställning till. Mäster Calixtus dömdes till att 
göra bot och utöva magi utan att ta ut något pris i kampen mot kejsarinnan Esperentia. Det 
muttrades en hel del om inkvisitionens utfall och om det ringa straffet. Även om ingen högt 
vågade säga att det fanns en utbredd misstanke om att mästarinnan Innocentia var 
korrumperad. När hon sedan blev utnämnd till drottningens hovmagiker, tystnade det mer 
högljudda knorrandet. Vad som sägs i tysthet är en helt annan sak. 

Anklagelsepunkterna listas nedan: 

Anklagelsen gäller följande brott enligt CM §4, CM §23, CM § 24, CM §56, CM §57 samt 
Schola Draconis’ ordningsstadga om hädelsebrott mot Zinsha: 

Hädelse mot Zinsha 

Utövande och uppmuntran till utövande av kaosmagi 

Nekromantik 

Dragande av kraft från ofrivillig person 

Avlande av barn med fru Dorotea Höökvindh och fru Clothilda Rödelantz, änkefurstinna av 
Nordeport  

Framhärdande i att främja sitt före detta hus, huset Isensköldh, före kejsaren och andra hus 

Torsdagskvällen var det den kejserliga delegationen som ställde till med bankett. Drottningen 
hade nådigt lånat ut stora matsalen på jaktslottet för att kunna husera alla sittandes. Därefter 
intogs efterrätt och mycken dryckjom i hertigens av Ekhaga läger. Buffén med godsaker som 
dukats upp kommer nog att gå till legenderna.  

Fru Cordelia Röde Springaren berättade om sin systers fynd och gästerna tilläts bläddra i de 
dyrbara dokumenten liksom bese artefakterna. 

Vartefter kvällen led byttes den oskyldiga leken med maränger ut mot mer ekivoka skämt och 
festen utvecklades till en särkfest. Det sägs att de mer känsliga damerna bestämde sig för att dra 
sig tillbaka när mäster Calixtus till slut drog av sig särken. Hur herr Leodegard och prinsessan 
kunde festa efter beskedet om deras son kan man undra, men det kanske var ett sätt att 
glömma?  

Vi sänker en barmhärtighetens slöja över det som sedan inträffade men på morgonen 
påträffades några damer nakna och bundna (sic!) men i allra högsta grad levande, när hertigens 



levé skulle påbörjas. I deras sällskap fanns mäster Calixtus och herr Tullius Gyllengrip, greve av 
Holmsta. Det råder delade meningar om damernas identiteter. Herr Sinbad Gyllenalm, som var 
med vid levén, sade att en av dem var änkefurstinnan Clothilda Rödelantz. Andra att det var 
fröken Lovisa Gyllenfana och fru Cordelia Röde Springaren. I det här fallet måste herr Sinbad 
anses som mycket trovärdig, då han närvarade vid levén. Det är inte heller underligt om 
änkefurstinnan fallit tillbaka i armarna på sin gamle älskare, mäster Calixtus.  

Fredagen den 8 juli 

Hovet vallfärdade till Uriels källa. Det var säkerligen mycket hälsosamt, speciellt för de som 
deltagit i särkfesten. Vid källan offrade man och bad. Det blev stor uppståndelse när deras 
respektive gudinna tycktes tala genom urielprästinnan Sylvia och neniyeprästinnan Herennia. 
Ovanpå det fick prinsessan Laetitzia en vision av Celestinus, hårt pressad i strid i Nova 
Celestina.  

Det skulle senare visa sig att urielprästinnans närvaro hade uppmärksammats av inte bara 
hennes gudinna, utan också av Uriels aspekt.  

Amira, översteprästinna i Celestinusorden och Isabella, prästinna i Celestinusorden, ledde 
enträgna förböner för att stärka Celestinus i hans kamp mot kaosgudarna och gudinnorna i 
Nova Celestina.  

Efter middagsmålet höll drottningen ett möte med prästerskapet i riddarsalen för att tala om 
exkommuniceringen av kejsarinnan och hur det påverkade fredsförhandlingarna. Då 
välsignades de närvarande av att en najad uppenbarade sig. Bara det att hon tagit sig så långt 
bort från sin källa var oerhört. Hon bar vatten med sig i ett kärl och stänkte vatten på golvet 
framför sig för att kunna gå där. Najaden var dessvärre ursinnig. Hon ville ha Neniyes spegel 
som hon blivit lovad av urielprästinnan Sylvia Klöversköld. Najaden hade hållit sin del av löftet, 
hävdade hon. När hon skulle ge sig av snubblade hon, föll och tömde ut sitt vatten. De 
hjärtskärande skriken som följde vill ingen av de närvarande uppleva igen. En rådig herr Marcus 
Hjortbalk lyckades fylla på hennes kärl och då kunde hon återvända till sin källa. Hon lovade 
att återkomma och krävde att spegeln skulle finnas på plats.  

På kvällen höll rangierna en rangisk afton som blev mycket annorlunda. Ingen ordentlig 
bordsplacering upprörde de som vanligtvis sitter vid högbordet. Prinsessan Farashuu hedrade 
alla genom att dansa en rituell dans. Falsafan var uppsluppen. 

Ånyo saknade hovet den kejserliga delegationens närvaro, men konstaterade att det var deras 
egen förlust att de gick miste om så storslagna nöjen. De kanske var uttröttade efter särkfesten. 

Uhnamanprästen Marcomer utförde ett offer till Uhnamans ära genom att dränka sig i floden 
(efter att ha saltat vattnet). Många av de församlade vittnade om att de verkligen kände en 
gudomlig närvaro. Till slut kom Marcomer upp till ytan igen, grundligt renad och mycket frusen 
men med något förklarat över sitt anlete. Drottningen och Herr Ludvig Hägerstråle var 
naturligtvis där, liksom herr Hauk Långe. 



Någon talade om att magiska ritualer utfördes under natten där flera från hovet deltog. Först 
ville man avfärda det som ett rykte men skriken som hördes borta från den kejserliga drotsens 
läger, var så uppseendeväckande att de inte gick att negligera.  

Lördag den 9 juli 

Fröken Lovisa Gyllenfana överraskade alla med att uppenbara sig klädd i något som liknade 
billigt linne men som (får vi verkligen hoppas) egentligen var sidenväv. Man kunde ana som en 
strålglans runt henne. Det var inte som hon fått en religiös uppenbarelse utan det var mer som 
om det kom inifrån henne. En strålglans som förförde, som gjorde att man gärna närmade sig 
henne både fysiskt och psykiskt. Samtidigt var den mycket skrämmande. Ett steg för nära och 
man skulle vara malen som flög för nära lågan.  

Den enkla klädnaden som hon bar skulle enligt henne betyda att man borde släppa allt det 
världsliga för att nå ljuset. Ljuset var Onz, den ofödde, som genom henne skulle födas till 
världen. Mäster Calixtus släppte henne inte med blicken, han såg på henne som man ser på en 
åtråvärd juvel. Eller kanske som en drinkare ser på en flaska fylld med portvin.  

Neniyeprästinnan Herennia hade ett präktigt gräl i hertigens av Ekhaga läger, om vem som 
egentligen hade rätt till artefakterna och dokumenten från expeditionen. Det slutade med att 
man enades om att prästinnan skulle ledsaga fru Cordelia och materialet till Neniyes bibliotek.  

Översteprästinnan i Celestinusorden, Amira, avslöjade sig som varande Draken. Hon heter 
alltså numera Xeriamimis. Hon utsåg sig själv till förmyndare för den lille Celestinus Celestinii, 
tronarvingen, som hon krävde skulle föras till henne. Zinshaprästinnan Artanis såg bister ut. Om 
Amira var draken, varför återvände hon då inte till Zinsha som letat efter henne i årtusenden? 
Många var skeptiska. Då tog fröken Lovisa Gyllenfana till orda. Hon talade om vikten av att stå 
enade inför hotet från kaos. En efter en föll frälset på knä medan prästerskapet sällade sig till 
draken. Men för ett öga tränat i hovlivet, avslöjade både den ena och den andra med en och 
annan ryckning eller ofrivillig rörelse, att man inte var helt övertygad. En del mindes säkert hur 
en drake är till sin natur.  

Herr Leodegard Glada var ursinnig, får man förmoda, då han tidigare deklarerat att det var det 
kejserliga riksrådet som borde föra lille Celestinus till kejsaren.  

Najaden återkom för att kräva Neniyes spegel av urielprästinnan. Najaden fick spegeln, mot 
löfte att hon skulle återbörda den om prästinnorna behövde den. Hon lovade detta men vem 
kan lita på vatten? Najaden passade också på att kräva offer i form av damernas pärlhalsband. 
De gav naturligtvis villigt ifrån sig dessa till Uriels aspekt. Även om man kan tänka sig att det 
satt lite långt inne hur fromma de än var. Fru Clothilda Rödelantz lyckades gömma sig i sin 
paviljong och räddade därmed de Nordeportska pärlorna för kommande led.  

Med händer som darrade av utmattning, skrevs till slut fredsavtalet under mellan Nordeports 
tron och kejsaren av Novion. Kriget mellan dem var slut. Nu var det möjligt att vända sig mot 
den gemensamma fienden, kejsarinnan av Novion. Drottningen av Nordeport proklamerade 
freden vid ett hov tillsammans med hertigen av Ekhaga och greven av Holmsta. 



Då reste sig sändebudet från Vindmark, fru Tanitha Gyllenfana, grevinna av Lärköö och Strida 
ström. Hon anklagade greven av Holmsta, herr Tullius Gyllengrip, för att medvetet ha anlagt 
den stora fyrverkerikatastrofen vid Vindmarks hov, där både dåvarande fursten och furstinnan 
av Vindmark, liksom hennes egen mor och far, tillika stora delar av Vindmarks nobless gick av 
daga. Hon yrkade på att han omedelbart skulle utlämnas till Vindmarks furstinna för att ställas 
inför rätta. På intet sätt överraskande var herr Tullius nekande till att resa till Vindmark. Alla 
lade märke till att han inte nekade till brottet.  

Drottningen av Nordeport menade att hon inte kunde utelämna herr Tullius, då han inte var 
hennes vasall. Självklart förväntade sig drottningen att herr Tullius länsherre skulle hörsamma 
kravet från furstinnan av Vindmark. Rättvisa måste naturligvis skipas.  

Därefter meddelades att Nordeports tron även hade lyckats i sina fredsförshandlingar med 
Estellons drottning, Eldacalaien. Även mellan dessa råder nu fred. Höjdebro har övergått till att 
svära vasalled till Nordeports kung och drottning och vasalltagare över baroniet är fru Cordula 
Gyllenalm.  

Efter att fredsavtalen firats gick hela hovet till sängs utom de som gav sig av till Swartöö i 
sporrsträck. Under natten drömde alla den mest fasansfulla dröm man kan tänka sig. Den 
innefattade en guds död och en kejsarinnas svek. Senare skulle det visa sig att detta var en 
vision, som alla över hela den kända världen fått. 

 

 

	


