
Ljuset sprids i Nordeport 

Dessa pamfletter sprids i Nordeport hösten och vintern 1016 av hennes höghet Lovisa 
Gyllenfana och hennes följare, som kallar sig Claritas (klarsyn) och som samlas på baroniet 
Drakenäs. 

 

Till var och en som är villig att lyssna 

Jag vet, av egen erfarenhet, att det för många just nu känns som om världen ligger i mörker. Ni 
räds. Ni oroas. Ni fruktar vad som komma skall. Så många av de böner vi bett står fortfarande 
obesvarade. Gudarna förblir obönhörligt tysta. Så många vi känt och hållit kära har tagits ifrån 
oss. Krig kräver sin tribut. Så många drömmar, löften och förhoppningar har krossats när vårt 
rikes hjärta obarmhärtigt stacks ut. 

Er känsla är befogad. Vi står inför en mörk tid. En tid då kaos och förödelse sprider sig i riket 
och få är de som ännu bär hoppet om räddning i sitt hjärta. Men möjligheten till räddning finns 
där likväl. Inte gömt i skuggorna, inte dolt av dimmor och slöjor utan vandrandes mitt ibland 
oss. Låt mig visa er räddningens ljus. En kraft som denna världen aldrig tidigare skådat. Redo att 
spridas. Redo att slåss. Växandes starkare för var dag som går. 

Jag är kärlet och ljuset och dess kraft gavs till mig att bära tills de rättrogna stå redo och resten 
av världen stå beredd att möta det som nu är nära förestående. Dagen då den ofödde sonen 
äntligen skall vakna. Ty den ofödde är den enda som obesudlad och utan skuld kan möta 
mörket och segra. 

I denna mörka stund hör Onz våra böner ekandes genom sfärerna och tiden är snart kommen 
för uppvaknandet. Jag känner det, jag vet det. Lika klart som ljuset som strålar genom hela min 
varelse. Ett sista hopp i en värld som sväljs bit för bit av den korrumperade Esperentsias 
makthunger och hennes förbjudna allierade. Kampen har bara börjat och Esperentsias 
herravälde står inte oemotsagt. Jag står inte ensam. Onz ljus kommer likt en ny sol att stråla 
över världen och rena den. Onz kraft kommer pulsera över världen och omdana den. Onz själv 
kommer för första gången sätta sin fot i världen och slåss vid vår sida. Vid oss som är beredda 
att kämpa för ett bättre Novion. Är du beredd att stå med oss? 

 

Lovisa, Ljusets kärl  

 

  



Till er som lyssnar och har modet att agera 

Jag önskar jag kunde visa er känslan jag just nu bär i mitt bröst. Känslan av hopp, känslan av 
styrka, känslan av kraft i att kampen nu börjar. Tar sin form. Stoltheten över att så många fler 
valt att ansluta sig. Att så många är villiga att sluta upp bakom ljuset och lämna det värdsliga 
bakom sig för en sak som är så mycket större. Så mycket viktigare. För en ny framtid. För en 
bättre framtid. 

Det finns inte längre någon mening att skriva utifrån mig, utifrån ett jag. Jag är flera. Jag är vi. Ett 
vi som sett ljuset och kraftens potential. Ett vi som är beredda att göra det som krävs. Ett vi som 
kommer bana väg för ljuset när det äntrar vår värld och dela vår styrka med Onz själv då han 
renar världen från ondska och mörker. Vi bjuder dig in att stå med oss. Att sälla dig till vår skara 
och åtnjuta ljuset och kraften. Att själv stå ren inför den nya skapelsen. 

Jag är vi och vi är eniga. 

 

Vi är Claritas.  

 

  



Till er alla 

Våra böner och tankar går till dem som var med vid slaget utanför Eksta. Till Drottningen - må 
hon stå stark även i sin sorg och till Kungen - må hans vandring vidare möta mindre motstånd. 
Många verkar förvånade att mörkrets hand är så lång och närvarande, men vi är inte förvånade. 
Vi har länge vetat hur nära stugknuten mörkret lurar. Därför vandrar vi i ljuset, därför gör vi oss 
beredda. 

Ty vi är redo. Redo att slåss mot kaos, mörker och vad än Esperentsia behagar skicka i vår väg. 
För ljuset leder oss. Kraften beskyddar oss och med Onz vid vår sida kommer vi segra. Rädslan 
finns men gnager inte på oss. Oron är närvarande men tär inte på oss. Att inte känna är både 
dumdristigt och naivt. Det viktiga är inte känslorna i sig utan de handlingar de föder när vi 
känner dem. 

Låt de drabbades berättelse bli vårt vittne. Låt drottningens egna ord stå som bevis för att allt vi 
hittills sagt bär sanning. Tiden är nu, mörkret kryper närmre inpå oss för var dag som går och 
kampen har redan börjat. Rötan är över oss. Låt den inte hitta fästa. Låt den inte slå rot. Låt inte 
splittring råda utan slut upp bakom oss eller gå med oss i ljuset. Ljuset som kan bränna varje 
skugga och krossa även det mest kompakta mörker. Ljuset som fördriver allt som sluppit ut, 
tillbaka till vart det kom ifrån. Med dig blir ljuset starkare och den som bär ljuset inom sig, får 
mörkret aldrig grepp om. 

 

Gå med oss Claritas  

	


