
Hören och lyssen folk i Novion och Nordeport!  

Vi, Esperentia, den evigt gudomliga, Celestinus utvalda arvtagerska, Novions beskyddare har för 
avsikt att återupprätta riket Novion och dess storhet. Guden Celestinus var korrumperad av en 
av Zinshas ofärdiga aspekter, den som kallat sig Amira och utgivit sig för att vara 
översteprästinna i Celestinusorden. Genom att föra oss alla bakom ljuset och manipulera vår 
älskade beskyddare, har hon tillskansat sig rikedomar och kunskap genom årtusenden. Hon har 
vidare gömt sig för sin härskarinna Zinsha och därigenom ytterligare visat sin svekfullhet. En 
drakes natur är hämnd, blod, samlande av guld och en fullständig brist på respekt för 
människor och alver. För detta lider nu Novions folk och vår vackra stad Nova Celestina ligger i 
ruiner. 

Men misströsta icke! Vi, Esperentia, kommer att bygga en ny stad, än skönare än Nova 
Celestina och värdig vår gudomlighet. Där kommer tempel att resas till vår ära, liksom runt om i 
Novion, och när vi tillbes kommer Novion att blomstra, för vi är Beskyddaren. 

Vi, Esperentia, den evigt gudomliga, Celestinus utvalda arvtagerska, Novions beskyddare, låter 
härmed kungöra att de av frälset som underlåtit att svära vasalled för de förläningar som de av 
Novions härskares nåd innehar, har härmed gått dem förlustiga, liksom titlar och ordnar.  

Vidare tillkännager vi härmed att vi kommer att hävda våra rättigheter och återta det som 
tillkommer oss, med hjälp av härsmakt och våra gudomliga krafter om så krävs. Den som är oss 
behjälplig att återbörda dessa landområden till oss, kommer att som belöning förlänas de som 
de intagit, under förutsättning att de svär vasalled till oss.  

Det har kommit till vår kännedom att vår kusin, fröken Lovisa Gyllenfana, har samlat lättledda 
människor runt sig genom att påstå att hon är uppfylld av gudomlig kraft. Detta ljus, som alla 
kan se kommer från henne, är naturligtvis framkallat av den svekfulle mästaren från Schola 
Draconis, Calixtus. Genom att påstå att alla kan nå gudarnas dimensioner om de bara offrar allt 
de äger och har till fröken Lovisa, har han tillskansat sig stora rikedomar. Vi fruktar för hennes 
förstånd och för de plågor som han måtte utsätta henne för. Därför har vi beslutat att rikligen 
belöna den som för dessa två inför oss, inte bara med vår eviga vänskap, utan också med jord 
och celester.  Mäster Calixtus förklaras härmed fredlös. Om han inte dödas skall han tillfångatas 
och dömas och straffas och vår kära kusin, fröken Lovisa, skall med vår försorg botas.  

De tempel, där andra gudomer än vi själva dyrkas, kommer i sinom tid att renoveras och istället 
inredas till tempel där den nya beskyddarinnan, Esperentia, är allas gudom. Vi kommer att låta 
våra magiker påbörja detta arbete omedelbart. Mörker, Ljus och Skugga, kommer naturligtvis att 
fortsätta äras, såsom hjälpare till den främsta, Esperentia. 

 

Med gudablodet i mina ådror 
Esperentia 

	


