
MIDVINTERFESTEN HOS ESPERENTIA, DEN GUDOMLIGA 

I palatset i Nova Esperentia strålade ett vitglödgat sken när grevarna och baronerna från Södra 
Novion anlände till festligheterna. De hade inkvarterats i olika byggnader runt om i den 
halvfärdiga staden. Nog tyckte de att mörkret varit svartare än vanligt, medan ljuset var skarpare 
och stickigare. Präster och prästinnor från Ljus, Mörker och Skugga, skred runt och välsignade 
gästerna. Det kändes som om de var överallt men om någon hade räknat dem hade man 
kommit fram till att det var nio stycken från varje gudom).  

Frälset tänkte med sorg på de fantastiska festerna som de varit med om i Nova Celestina. En del 
mindes både kejsaren Leopold IX Celestinii och hans fars och farfars storslagna banketter. 
Andra, som aldrig klättrat så högt i hierarkin så att de blivit inbjudna till själva kejsaren, hade 
ändå varit hos någon hertig eller hos Huset Påfågeln. Många hade i sin ungdom debuterat i 
Nova Celestina och på midvinterfesten, som avslutade säsongen, deklarerat sina förlovningar.  

Grevarna och baronerna från Södra Novion var inte frivilligt hos den gudalika Esperentia för att 
svära vasalled. De såg sig inte ha något annat val, då en stor, rangisk här, ledd av kungen av 
Rangi, Badru-wa-Tambuzi, intågat i kejsardömets sydvästra del och nu fort vann terräng. Hären 
lämnade inget levande i sin väg. Boskapen slaktades och förtärdes, männen slaktades och 
lämnades att ruttna där de föll, kvinnor och barn, om de var vackra nog, togs som slavar och 
skickades gudarna vete vart. Annars slaktades de också. En del onda rykten sade att den 
rangiska härens magiker kokade och åt barnen.  

Det allra värsta var oron över de soldater som var som sprungna ur ens värsta mardröm, med 
köttet hängande från skelettet och kläderna i trasor, utslagna tänder och halva ansikten, tågade 
de ändå fram som den friskaste och starkaste bondpojke. Inget tycktes kunna döda dem, annat 
än att helt hugga dem i småbitar och bränna dem. Detta var mycket tidskrävande, om man ens 
fick sina fotsoldater att stanna och möta faran. Om den otäcka häxan kunde mana döda att resa 
sig och slåss, kunde hennes här räcka längre än någon annans.  

Länsherrarna i Södra Novion hade endast sina hustrupper och kunde inte mönstra hur fort som 
helst. De hoppades på hjälp och stöd från Esperentia, som ändå en gång var novier. Då det nu 
var som kallast, även om det aldrig blir riktigt kallt i Södra Novion, var framfarten något 
långsammare på den rangiska hären. Tyvärr verkade inte kylan bekomma stridselefanterna. 
Många hade hoppats att kreaturen skulle bli sjuka och dö, men det var tydligt att de var lika 
robusta som de såg ut. Rangierna slogs som barbarer och deras härförare var en demon.   

När grevarna och baronerna från Södra Novion i tätt samlad tropp steg in i tronsalen, fann de 
den rikt dekorerad, även om själva palatset var halvfärdigt. Bygget hade varit förföljt av otur, 
menade tjänstefolket, som inte drog sig för att skvallra med dem de passade upp på. Både 
expolotioner och anlagda bränder hade drabbat palatset och stadsmuren, för att inte tala om 
Skuggas tempel som stigit ur dimmorna en natt, men redan nästa dag fallit offer för ett missriktat 
fyrverkeri. Vem som sköt upp fyrverkerier i dessa bistra tider kunde ingen förstå, men så var det 
i alla fall. Repressalierna hade varit gruvliga och nu hölls vakt dygnet runt för att inget mer 
skulle förstöras. Hundarnas ögon lyste röda i mörkret, viskade tjänstefolket. 

Längs med väggarna stod resterna av den nobless som tidigare uppvaktat kejsaren och 
kejsarinnan i Nova Celestina. De såg tämligen välmående ut, även om en och annan saknade 



kroppsdelar. En del av högre rang satt runt Esperentia i en privat audiens. Där syntes 
hertiginnan av Gröneholm , fru Marcella Bäversköldh och tillika amiral över den kejserliga 
flottan i Nova Mare, liksom amiralen för flottan i Mare Difficile, greven av Stormhuvud, herr 
Constantinus Stormhufvud. Som uppvaktande hade den sistnämnde sin vasalltagare, baronen 
av Havtornsudde, Lucas Tigerswärd.  Hertiginnan och greven hade kommit med alla sina 
vasaller för att svära trohet till Esperentia. Värt att nämna var att herr Lucas Tigerswärds son inte 
var på plats.  

Från Dyneslätt syntes greven av Källe slott , herr Celestinus Lejonstjärna, baronen av Gnista, 
herr Rian Ormbielke, och baronen av Himlasten, herr Timhan Argan. 

Ingen person av högre rang hade kommit från Vindmark eller Vite Hamn. 

Från Nordeport sågs endast herr Leonard Stridshammare, greve av Stormklippan, med sina 
vasaller.  

I övrigt var de som kommit för att svära Esperentia trohet riddare och herrar av yngre hus och 
tillika yngre söner.  

En hel del magiker från det som en gång var Schola Nocturna syntes också vid hovet. 

Frälset från Södra Novion knäböjde framför tronen där Esperentia satt, uppfylld av gudomligt 
ljus. Hon var strålande vacker, hennes mörka hår var uppsatt i en konstfull frisyr och hon var 
klädd i en helt pärlbesatt klänning i röd sammet med broderade guldsolar. Grevarna och 
baronerna förklarade sitt predikament och beklagade att de inte själva kunde hålla stånd mot 
rangierna.  

Esperentia log ett vemodigt leende. ”Det var så nära att rangierna och novierna skulle bli 
brödrafolk. Så nära. Tyvärr har deras övermod lett till krig. Naturligtvis kommer vi att beskydda 
Novion, det är min enda önskan. Vi vill vara som en moder för er alla, någon att vända sig till i 
nödens stund. I detta nu kommer flottan att rustas och våra noviska försvarare föra trupp till 
Södra Novion. Vi saknar hertigen av Krakeör i ert sällskap? Var befinner sig han?” 

Grevarna och baronerna vred och vände på sig och till slut krystade man fram något svar om att 
han inte vågat lämna Krakeör oförsvarat. Sedan svors mangrant vasalleden till Södra Novions 
försvarare. 

Esperentia mottog allvarligt deras vasalleder.  

Därefter följde en storslagen bankett. Den osäkerhet som många känt, byttes mot skålar och 
skämt. Berusade av god mat och dryck, vände sedan grevarna och baronerna tillbaka till sina 
inkvarteringar.  

Nästa dag samlade Esperentia alla sina vasaller, präster, prästinnor och magiker. Hon höll ett 
tal, där hon förklarade att hon nu var Novions beskyddare, såsom Celestinus en gång varit. Men 
då Celestinus varit korrumperad av en drake, hade hon, som kejsarinna och rikets bevarare, 
känt sig tvungen att lösgöra honom från det osunda bandet. När Celestinus så olyckligt dödades 
fanns ingen annan utväg än att ta över hans kraft om den inte helt skulle försvinna från världen. 
Den smärta och den börda detta innebar, ville inte Esperentia förringa, men samtidigt var hon 



lycklig över att få vara den som bar sina undersåtars bördor som en sann monark skall göra. De 
gudar och gudinnor som återvänt från sin exil, Ljus, Skugga och Mörker, hade gjort detta 
möjligt och för det tackade hon dem.  

 

	


