
Förtal och lögner sprids i Nordeport 

Dessa pamfletter sprids i Nordeport, bland annat vid själva hovet när det gästar Kvarntorp 
sommaren 1016 under den årliga vallfärden till Uriels källa. Då de smutskastar kungaparet är 
de olagliga och innehav straffbart. 

 

Kungaparets natur 

Kung Magnus av Nordeport valde förra sommaren prinsessan Eina av Treklyft till Nordeports 
drottning trots att det enda hon vill är bli drottning i ett annat kungadöme. Gagnas Nordeport 
av att ha en drottning som sätter ett annat kungadöme först? Treklyft verkar vara det enda 
drottning Eina har i sina tankar. Dessutom sägs det att drottning Eina var förälskad i konungens 
bror och valde att gifta sig med konungen endast för att få hjälp med att ta tillbaka sitt eget rike 
Treklyft.  

Att en ung och oerfaren kung behöver erfarna rådgivare är ett faktum. Det sägs även att kung 
Magnus är paranoid och tror att i princip alla vill föra Hans Majestät bakom ljuset. Vilket gör att 
Hans Majestäts val av rådgivare bör ha skett med största omsorg. Vilka har då kung Magnus valt 
som sina rådgivare? I somras hade hans höghet Claudius kungens öra. Kungen verkade lystra till 
hans höghet Claudius minsta vink eller infall, istället för att ta råd av sanna Nordeportare. Har 
verkligen hans höghet Claudius Nordeports bästa i sikte med en egen släktfejd med kejsaren? 
Dessutom en man som offrade 100-tals människor, även om de var legosoldater, för att få tur i 
krig. En annan rådgivare som har njutit kungens förtroende är hovrättspresidenten Snook. En 
borgare som är delägare i Maritima kompaniet, och svårligen kan anses opartisk, samt även 
säger sig ha lägrat självaste kejsarinnan. Näst på tur var sedan Robert Silverlind, en krympling 
och enstöring som knappt befunnit sig vid något hov eller i politikens hetluft sedan han var ung. 
Detta är alltså de mest lämpade rådgivarna enligt kung Magnus bedömning. Att mena att 
Nordeports adel skulle vara mindre lämpade är svårt att se som något annat än en svår skymf.  

Kungaparet verkar inte heller kunna kontrollera Nordeports flotta, utan flottan befinner sig än 
här och än där och ser ut att göra vad flottan känner för. Är det för att amiralen kommer från 
Treklyft som flottan fått så fria tyglar?  

 

Nordeports väktare 

 

  



Kungaparets första år 

 

Nordeports utträde ur Novion har stått fast, men vad har hänt med alliansen med högalverna 
som var tänkt att hjälpa Nordeport mot Novions övermäktiga trupper? För ett år sedan 
omförhandlades avtalet med alverna på konungens befallning som innan slutits av regentrådet i 
november 1014 och vad blev resultatet av denna omförhandling? I praktiken ingenting!  

Någon sorts avtal ska ha slutits förra sommaren men ingen vad för avtal eller vad det innehåller. 
Alverna lyfte inte heller ett finger för att bekämpa Novions legioner när de vällde in över 
Nordeport i höstas så uppenbarligen har avtalet ingen effekt. Det sägs att orsaken är att avtalet 
inte offentliggjorts, om det nu ens är färdigförhandlat, eller att Nordeport inte i nödens stund 
ens kallat på hjälp från sina så kallade allierade. Oavsett är det förkastligt att kungaparets 
oerfarenhet och brist på omdöme sätter Nordeport i fara och orsakar onödiga förluster bland de 
våra. Vad har hänt sedan dess kan man fråga sig, nog har väl kungaparet tagit tag i dessa 
brister? Men nej, situationen var förkrossande nog helt oförändrad under våren. Snart är det ett 
år sedan som det så kallade avtalets slöts utan att Nordport har fått ut något av det.  

Dessutom medan stridigheterna fortsätter växer sig kejsarinnan och den onda kraft som står 
bakom henne sig starkare. Ondskan sägs sprida sig från Nova Celestina och ut i landet. Tids 
nog kommer den hit. Alla rättrogna borde samla sig för att bekämpa ondskan innan den slukar 
oss alla. Vilka planer smider kungaparet för att säkerställa att Nordeport och världen kommer 
att bestå? Inte så förvånande händer det ingenting på denna front. Vi kan inte gömma oss i 
Nordeport och vänta på att hotet ska gå upp i rök. Allt för mycket tid har gått till spillo. Har 
kungaparets oförmåga att agera fördömt oss alla?  

 

Nordeports väktare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	


