
Skråtrogna Borgares Plats, 

Ett replikskifte i två delar mellan borgarna mäster Lárus Bläcker och mäster Julius Snook, spritt 
främst genom skrivargillenas övningsmaterial, hösten och vintern 1016 i Borshamn, Vite Hamn 
och Nordeport. 
 
Mäster Snook, 

Jag vill hälsa mäster Snook som en respekterad om inte kollega så en skråtrogen borgare, men 
jag måste göra avsteg från hur jag tidigare bemött mäster, och lägga bort titlarna. Vi är du med 
varandra så länge den här kilen sitter mellan oss. 
Inte nog med att dina mannar hotar mitt eget liv, som jag för all del riskerat dagligen i mitt värv 
sedan jag först lämnade mitt hem i Gråborg för så många år sedan, men att du har mage att 
hota min käres dotter, som finns med mig på den här resan, det övergår mitt förstånd. Men tro 
inte att inte nyheter från Sjunnarvik når ut i kejsardömet! Jag vet hur jag ska få nys om dem; jag 
har läst den Whita Nyckelen och jag säger dig nu, att trodde jag du tjänade Kaos och de 
förvisade i våras, så vet jag nu att du är något etter värre: du är stolt. Den trygghet som vann en 
karta över den kända världen försöker du undergräva för din egen stolthets skull när du blev 
överbjuden, istället för att bara skicka mig, en yrkesman, en beställning på en egen efter egna 
specifikationer! 
Tjänar du Kaos är det genom dina gärningar, inte ditt hjärta, det ser jag nu, men det säger jag 
dig också Julius, att jag är inte Rääf och jag välkomnar inte den här vendettan.  
 
Upphör genast med de här dumheterna. Jag väntar mig ett svar i form av en beställning med ett 
skäligt erbjudande om ersättning hos mästarinnan Lyttes kurirverksamhet här i Ekhaga snarast 
för att lägga den här dispyten till handlingarna. Du har till den sena vintern på dig innan jag 
reser härifrån. 
 
Mäster Lárus Bläcker 

Ekhaga stad, november 1016 

  

 

På baksidan av några, men inte alla, av de spridda exemplaren finns följande text att läsa, 
tillsammans med en karta över det beskrivna: 

Om du behöver hjälp på traven, Julius, har jag här märkt ut hertigdömet Ekhaga på dess plats 
under himlen, och Sjunnarvik på dess plats ovan havet. Ditt skyndsamma svar emotses. 

 



Svaret från mäster Julius Snook låter inte vänta på sig, utan kommer samma väg, på ark som i 
Vite hamn och Borshamn pryds med träsnitt av Maritima Compagniets sköld, och som i 
Nordeport prövar skrivarnas skicklighet med att återge den. 

 

Min käraste vän, 

Jag hoppas att du förstår att alla dessa år då vi tvingats att inte kännas vid vår vänskap har 
plågat mig svårt. Det har sagts mig att hade jag tidigare visat vad Du har betytt för mina 
framgångar hade mina välönskningar blivit Din undergång. Tiden är nu kommen för Dig att 
vända hem, Du behöver inte längre upprätthålla det skådespel Du så skickligt spelat för min 
räkning. Din uppfinningsrikedom, Din noggrannhet och Ditt mod har varit en förutsättning för 
min resa. Vem har misstänkt den försynte kartografen? Med Din täckmantel har Du genom åren 
försett med mig kartor, inte bara över gränser men också med detaljer kring befästningar och 
härar. Mina fiender har bjudit Dig att sitta vida sina bord, intet ont anande. 

Men nu har Din täckmantel blivit röjd och världen är inte längre en säker plats för Dig och 
Deuteria. Jag ber till Enione att mitt brev når Dig så att Du hinner avresa Ekhaga innan nyheten 
når Hertigen, atthan har haft en av mina kunskapare så nära sin person, med tillgång till så 
viktig strategisk information. 

Jag är också rädd att när världen får vetskap om vår verkliga relation, att Du under alla dessa år 
varit en av mina främsta agenter, kommer att få svårt att försörja Dig och Deuteria. Det som en 
gång var Novion är inte en säker plats för Julius Snooks närmaste vänner. Men frukta inte, ty i 
Sjunnarvik väntar Dig en hjältes hemkomst. Välkommen hem, min gamle vän! 

Din tillgivne och tacksamme vän, 

 

Julius 

	


