
Konungen av Nordeport dör vid Ekstas gräns 

Kvällsdimman låg tät mellan de höga träden när stallmästaren, herr Gilbert Grävling, äntligen 
beordrade halt. Kungen och drottningen av Nordeport satt av. Bakom dem hördes knirrandet 
och knarrandet av sadelgjordar och vagnshjul som saktade in. Ännu en natt i höstkylan väntade 
dem. Kungen lyfte ned Isenskölden från sadelknappen och lutade den mot ett träd för att kunna 
ta drottningens hand och dra henne intill sig för att värma henne under sin mantel. En stallpojke 
ledde bort deras hästar. Tjänstefolket och gardet började slå upp paviljonger och bygga 
eldstäder.  

De hade ridit sedan tidigt på morgonen och var nu i närheten av baroniet Ekstas marker. Fru 
Juliana Isesnsköldh borde vara hemma från sin mystiska utflykt till Borshamn och kungen och 
drottningen ämnade gästa henne på vägen tillbaka till Nordeports stad. Ännu var de inte 
framme vid själva godset. Det var en dagsritt kvar. 

Mörkret föll mycket snabbt och natten var utan måne och stjärnor. Hästarna var oroliga och 
flera av dem gnäggade gällt. Uhnamanprästen Marcomer strök, trots kylan, ett par svettdroppar 
ur pannan. Han stod i utkanten av det som höll på att formas till ett läger och kände sig 
obekväm. Han spanade ut i skuggorna bland träden. Han fick sällskap av de två hovmagikerna, 
mästarinnan Nemesis och mästarinnan Innocentia. De stirrade också ut i natten. ”Något känns 
fel”, viskade han. ”Väldigt fel.” Innocentia började mumla någonting och letade upp en liten, 
självlysande sten ur sin kappa. Nemesis tog tag i Marcomers arm. ”Du känner det alltså också?” 
Det var mer ett påstående än en fråga. Hon böjde sig ned och började rita några tecken i 
myllan.  

I den alldeles stilla natten kom en vindil kilande, en vind som lät som ett suckande. En av herr 
Gilberts hundar började skälla. Hans väpnare slog till den och den kröp gnyende in under en 
vagn. ”Var är kungen och drottningen?”, frågade Innocentia. Den lilla stenen lyste blå i hennes 
hand. De tittade sig alla oroligt omkring. På andra sidan den myllrande lägerplatsen, ett tiotal 
meter in i skogen, stod kungen med armarna om drottningen som var insvept i hans mantel. 
Han viskade något i hennes öra. Hans svärd hängde vid hans sida men Isenskölden stod lutad 
mot ett träd. De behövde inte tala med varandra. Som en enda person började de alla tre 
samtidigt röra sig mot paret.  

Det var försent. Ur mörkrets skuggor steg en varelse fram. Rök strömmade ur hennes tomma 
ögonhålor. Ändå tycktes hon se. Hon vände sig mot kungen och pekade på honom med en 
vanskapt hand. En mörkerprästinna! Detta var utan tvekan en av Esperentias hantlangare! 
Sprungen ur immaterium, vidlådde en aura av all den osammanhängande skräck som fanns i 
denna dimension, vid henne. Hennes höjda hand var en signal för de tjänare som hon 
frammanat därifrån, för att göra hennes smutsiga hantverk. Runt omkring lägret började det röra 
sig. Slafsiga ljud, som när man drar upp en fot som fastnat i lera, ackompanjerade av tunga 
andetag. 

När kungen upptäckte mörkerprästinnan, knuffade han iväg drottningen mot lägret och drog sitt 
svärd. Först nu märkte resten av hovet och gardet, vad som höll på att ske. I brist på ledarskap, 
då riksmarsken, herr Kato Oxenhierta, lämnat hovet trots drottningens bestämda nej, stod 
många först handfallna. Vissa skrek oartikulerat, andra drog sina vapen. Herr August Silverlind 



ropade: ”Till drottningen!” medan herr Sinbad Gyllenalm kommenderade: ”Till kungen!”. 
Magikerna och prästen sprang redan mot kungaparet. Innocentias sten flammade upp och spred 
ett onaturligt ljus över lägerplatsen. I ljuset från stenen avslöjades att den som hotade kungen 
inte var den enda deformerade varelsen från kaos. Lägret var omringat av mörkerprästinnans 
följeslagare, som tills nu dolts av mörkret och magi. Dessa avancerade nu mot dem alla och 
snävade in cirkeln. Flera stycken omringade också drottningen och skar av hennes väg till 
kungen och resten av hovet.  

Drottningen lät kungens mantel falla till marken. En kastkniv från hennes hand trängde in i ögat 
på en av de vidriga varelserna. Den gav upp ett tjut och sedan smälte den samman till mörk rök 
som inte försvann, utan istället rörde sig tätt över marken mot lägret. De som hade oturen att 
komma i kontakt med röken skrek av smärta och deras ben gav okontrollerat vika under dem. 
En annan varelse grep tag i drottningens hår och drog henne bakåt, medan de tentakler som 
gällde som mun, sökte sig efter hennes hals. Innocentia stannade till och höjde den blå stenen 
samtidigt som hon yttrade ett kraftord. En ljusblixt träffade varelsen i huvudet i sista sekunden. 
Den här gången försvann varelsen helt och hållet. Drottningen kastade ännu en kniv som 
träffade en av dem i halsen. Även den varelsen förvandlades till mörk rök, som drev mot dem 
som försökte komma fram för att försvara majestäterna.  

Hovets damer, som tagit skydd i vagnarna, såg med förskräckelse hur röken närmade sig dem. 
Ledda av fru Rodelinda och fru Karolina, slog de upp sina solfjädrar och höll den ståndaktigt på 
avstånd. Under tiden grep fru Efrike tömmarna och satte vagnen i rörelse bort från 
stridigheterna. Ärkehertiginnan Klarissa Gyllenfors sågs drämma en sängvärmare med långt 
skaft över händerna på ett av monstren, som försökte klättra upp i vagnen när den rullade iväg.  

Överallt pågick strider. Mörkerprästinnans lydiga skapelser, grep, tog tag och sög bokstavligen 
livet ur den de fick tag på.  

På andra sidan lägret gick en av varelserna över de tecken som Nemesis ritat i myllan och 
flammade upp som en eldslåga. När den vacklade bakåt mot de sina, började även de som den 
kom i kontakt med att brinna.  

Den mörka röken hindrade Marcomer från att nå drottningen. Han slöt sina ögon, bad en 
uppriktig bön till sin Uhnaman och drog fram en liten flaska med saltvatten. Han stänkte vattnet 
på röken och den upplöstes mirakulöst så gardet kunde avancera.  

Kungen och mörkerprästinnan var involverade i en komplicerad dans, där kungen anföll med 
svärdet och mörkerprästinnan vek undan samtidigt som hon skrattade hest. Hennes fingrar 
tecknade symboler i luften som fick eget liv och omringade kungen som skuggor. För varje gång 
de kom åt honom vacklade han till. Kungen lyckades ändå retirera till trädet där Isenskölden 
stod lutad. Han höll upp den mot mörkerprästinnan och när skuggorna från hennes besvärjelser 
träffade skölden slog blå gnistor ut från den och drev tillbaka dem.  

I det ögonblicket nådde magikerna fram till drottningen med den första vågen av riddare och 
gardet. En frenetisk strid utbröt. Marcomer koncentrerade sig på att stänka sitt heliga vatten för 
att försöka mota röken, när flera av varelserna dukade under för riddarna.  



”Isensköldh!”, skrek kungen och gjorde ett utfall mot mörkerprästinnan. Hon lockade honom att 
avlägsna sig allt längre ut i skogen. Nemesis tittade sig vilt omkring och sökte en öppning i 
striden för att kunna ta sig till kungen. Innocentia skickade iväg ännu en blixt mot ett par av 
varelserna och de upplöstes. Fortfarande ingen väg öppen till kungen. Då såg hon hur en ung 
man, Rodwig Svartbielke, ännu bara väpnare, hade lyckats göra sig fri. Han nådde kungen just 
när en av mörkerprästinnans varelser kom upp bakom hans majestät för att krossa huvudet på 
herr Magnus. Unge Rodwig kastade sig med dödsförakt över varelsen och rände sitt svärd 
genom honom. När han vände sig om föll han till marken av något som träffade honom men 
det var ingen som hann se vad. Senare hittade man den tunna, förmodligen förgiftade pilen, 
som stack ut ur den döde ynglingens hals. 

Det var många som kom av sig i stridigheterna när Nemesis plötsligt förvandlades till en jättelik 
uggla med klor som var säkert en aln långa. Hon höjde sig med tysta vingslag över striden och 
med ett rop, som tycktes härstamma från någon som fick tarmarna utslitna på tortyrbänken, flög 
hon rakt in i mörkerprästinnan. I ett moln av fjädrar drämde de båda in i en stor ek. Innocentia 
reste i samma ögonblick en vägg av eld mellan kungen och mörkerprästinnan. De förvridna 
varelserna stannade upp och många blev omdelbart nedhuggna. Det såg ut som om segern var 
nära.  

Det var då pilarna från mörkret slog in i ryggen på kungen. Förfärade såg de kämpande hur en 
efter en träffade sitt mål. Kungen gick ned på knä. Isenskölden ramlade ur hans hand. Från 
bataljen mellan mörkerprästinnan och Nemesis hördes vilda skrik men ändå var det som om en 
stor tystnad lade sig över dem alla. Drottningen, som äntligen var fri från varelserna och 
omringad av gardet, kastade på måfå en kniv in i skuggorna. Den träffade inte sitt mål. ”Skjut”, 
befallde hon. ”Skjut!”  

Änkefru Flavia Reencrona hade blivit avskuren från de andra damerna och gömt sig i en av de 
halvuppslagna paviljongerna. Dödsföraktande gav hon sig ut bland de som fortfarande stred, 
grep en båge och ett koger och avfyrade skott på skott in i mörkret därifrån pilarna kom. Ett 
ilsket skrik hördes genom vapenskramlet inifrån träden. I skydd av pilarna, rusade riddarna fram 
mot kungen för att omringa honom. Innocentia lät en ljusblixt lysa upp scenen. Bilden av de 
långa, svarthudade alverna som nådde fram till kungen före människorna, skulle på så vis för 
alltid etsa sig in i minnet på de närvarande. Två av drowerna grep tag i Isenskölden och 
fortsatte in i skogen på andra sidan gläntan. Gardet, som rådigt anfördes av herr Sinbad, kastade 
sig efter dem. Den siste drowen, som hade en avbruten pil stickandes ut ur överarmen, 
stannade upp. Han drog sin halvmåneformade kniv, tog tag i kungens hår och drog hans huvud 
bakåt. Deras ögon möttes. Alvens blod droppade ned över herr Magnus från armen som höll 
kniven. Plötsligt ryggade drowen bakåt. Han rörde vid en spindelformad amulett som han bar 
runt halsen och som börjat pulsera med ett purpurfärgat sken. Han mumlade något, släppte 
kungen, vände sig om och försvann in i skogen efter sina gelikar. 

Kungen reste sig stapplande i samma ögonblick som mörkerprästinnan sköt ifrån sig den 
jättelika ugglan och istället kastade sig över kungen. Långa sår, där mörk rök vällde fram, 
avslöjade var ugglans klor sargat henne. Med en sista kraftansträngning tog kungen tag om sitt 
svärdshjalt med båda händerna och använde vapnet som ett spjut. Det genomborrade 
mörkerprästinnan och naglade fast henne vid eken. Kungen ramlade omkull just när 
drottningen och herr Arnulf Reencrona lyckades nå fram till honom. Den mörka röken slöt sig 



runt dem och de kände hur en kyla inifrån benmärgen spred sig i deras blod. ”Zinsha välsigne 
oss!”, viskade herr Arnulf. Drottningen såg på honom och viskade också hon Zinshas namn. En 
liten låga, som en låga från ett ljus, slog upp i allt det mörka och sakta drog sig röken undan 
den. Sedan var Marcomer där med sitt heliga vatten. Kungen vilade i herr Arnulfs armar och 
höll drottningens hand. ”Jag förstår inte”, viskade han. ”Drowen sade att om de bara sett hade 
de inte skjutit.” När kungen såg drottningens oroliga blick, kämpade han sig upp i sittande 
ställning. ”Jag kommer inte att dö, det här är bara en skråma”, sade han, vänd till henne. 
Därefter tappade han medvetandet. 

I och med att mörkerprästinnan dog, blev de slemmiga varelserna förvirrade. De tycktes inte ha 
någon egen vilja och var nu utan mål. De som inte flydde in i skogen (till senare huvudvärk för 
fru Juliana) nedgjordes av herr August Silverlind och de av gardet som inte följt herr Sinbad i 
jakten på Isenskölden.  

Herr Sinbad återvände en stund senare. Ett vattendrag hade sinkat drowerna så pass att man 
hade hunnit upp dem. En hård strid utbröt. Den resulterade i att stora delar av gardet 
nedgjordes. Herr Sinbad dödade en av drowerna, vilket var en bragd. Det var tyvärr inte 
tillräckligt för att återkräva Isensköldhen. Istället visade sig en av drowerna ha magiska krafter 
och plötsligt befann sig de av människorna, som fortfarande levde, slagna till marken och 
paralyserade. Drowerna avlägsnade sig under tystnad. Herr Sinbad medförde en otäck kniv från 
sin nedgjorda fiende, som han med böjt huvud överräckte till drottningen.  

Marcomer gjorde sitt allra bästa men då Uhnamans präster inte har helande krafter, kunde han 
inte rädda kungen. Herr Magnus var så försvagad att han, efter att ha talat en sista gång med 
drottningen, överlämnade sig till sin bevarare redan samma natt. Kungen vaknade för en kort 
stund och när drottningen fuktade hans läppar med vatten, klarnade hans ögon. De som vakade 
tillsammans med drottningen såg att han talade med henne men kunde inte höra vad han sade. 
Därefter böjde sig Eniones bevarare, den tysta damen, över honom. Hon höll ett finger mot 
hans läppar. Han log ett lyckligt leende. Hans smärtor var över.  

Mycket långsamt och under stor sorg förde drottningen och hovet hem sin unge kungs kvarlevor 
till Nordeports stad. Nemesis höll förruttnelsen borta från hans kropp. Överallt där de färdades, 
kom allmogen man ur huse. De begrät kungen och välsignade drottningen. De välsignade 
också de barn hon redan fött samt de som hon bar under sitt hjärta.  

Det var nu mycket lyckligt att kungen innan sommaren hade krönt sin drottning i egen rätt. Den 
unge Egil Isensköldh skulle kunna växa upp utan att tyngas av regerandets svåra börda. 

Den femte november begravdes kungens kvarlevor i kryptan i Nordeports stad, där många av 
hans förfäder redan vilade. Alla hans vasaller och alla som kände honom hade bjudits in att 
närvara. 

Begravningen avslutades med att drottningen kallade alla prominenta från de församlade 
stånden till ett möte på Nordeports slott den 12 november. Ett möte som hon hoppades skulle 
leda till upprättelse för huset Isensköldh och vedergällning för hennes make.  

Drottningen vägrade utlysa landssorg och beordrade att man istället endast skulle bära en svart 
armbindel vid sammankomsten.  


