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Ärade mästare 
Många äro dagarna sedan dina lektioner välsignade mina sinnen, många är avstånden 

att vandra innan jag åter skola stå vid er sida. 

Mästare, jag, er elev, förtjänar ej längre att kalla mig er lärjunge, ej heller privilegiet att 

nämna er som min mäster. Mannen, om jag kan kalla mig det efter detta, vid namn 

Eiman Kargal, kapten, har misslyckats. Mitt misslyckande är inte totalt, men mitt 

mörker, mitt mörker äro allsmäktigt. Kublai, Hreich och Karon själv må skänka mig 

mitt liv tillbaka då jag ämnar ge det ifrån mig. Vågen väger tungt emot mig, tungt 

emot mig, må Karons ljus tynga vågen åt endera håll. Detta är inte en ursäkt eller en 

förklaring, detta äro en bekännelse och jag ämnar ta det straff som mig förtjänas. 

Min klinga har frigjort mången förtappade själar, må deras själar tvagas i Karons 

gryning, om och om igen tills de rena skola bliva. Antalet omvända inför mig är 

mången, må de för evigt finna frälsning i hans helighets ljus. År har jag tjänat, 

tjänstgjort, blött för vårt rike, inget är för mig viktigare. Man har sagt mig att ljus har 

många nyanser, många färger, att man genom slipade kristaller kan se dessa. 

Ärade Joseph Tiesen var en sådan slipad kristall. Han tog Karons ljus och visade mig 

dess färger. Jag var färgblind på grund av okunskap och ignoras. Joseph lärde mig se. 

På grund av chocken av alla dessa nya läror, synsätt och tankar lät jag min gard falla 

och detta ledde mig bort från ljuset. Joseph Tiesen är död. Mitt uppdrag som 

säkerhetsansvarig för mäster Tiesens expedition är att betrakta som falerat. Jag önskar 

bli avlöst från min tjänst. Dock önskar jag förbli en del av denna expedition då jag 

förbundit mig med mitt blod. Min skam är stor, rena mig från denna genom att ta mitt 

liv och returnera min själ till Karon. Låt mig leva och jag skola leva för att återförenas 

med min värdighet genom rika bidrag till vårt rike och vår sak. 

Mitt öde är för evigt i dina händer. 

Eiman Kargal 


