
Ärade konsul Adrian de Fedare
Jag måste tyvärr meddela att jag inte kan acceptera ert alliansförslag då jag inte vid mitt samvete 
kan förorda er och Fryviens kommande kamp mot de kvarvarande ravenniterna. När jag först 
fick reda på att ni varit i kontakt med Ljusalvsförbundet så begav jag mig av med all hast för att 
möta deras ledare, Indil Valindë Mórith Ansir, och om möjligt förhindra detta kommande 
krig. 

Under mitt möte med henne visade hon tydligt på sin bestämdhet och ovilja att kompromissa. 
Hennes hat för ravenniterna verkar inte ha några gränser och det var nära att hon gick till 
angrepp mot mig för att jag vägrade ansluta mig. Jag passade även på att tala med min bror 
Josay och även han och hans hustru hade vägrat att delta och de var nu tvungna att fly den 
alviska staden Cuindil där de bott sedan länge. 

Jag berättar allt detta för er, ärade konsul, för att ni ska få en tydligare bild av er kommande 
allierade. Jag säger att kriget mot ravenniterna avgjordes för drygt sexton år sedan i 
Sjuhärarslaget och att de inte hämtat sig och heller aldrig kommer att hämta sig från det 
nederlaget. Detta krig saknar syfte annat än att försöka stilla Valindës oändliga begär till hämnd 
och vedergällning.  

Om Yvains orden idag hade haft samma storhet som för 20 år sedan så hade vi nog sett ett 
stadigt missionerande av Jargal. Men ack så har det skarpa svärdet brutits och vi får nöja oss 
med att ravenniterna en gång för alla besegrats. Deras grepp över Jargal är för all framtid bruten 
och kontinentens folk har lärt sig sin läxa och kommer inte tolerera att de åter närmar sig makten 
igen. 

Med de orden sagda så befäster jag min personliga ståndpunkt i krigsfrågan. Det skall nämnas 
att jag som rektor över Academia Daemonicum inte har ett egentligt politisk mandat att ta en 
öppen ställning i denna fråga, då det är ert jobb, ärade konsul, oavsett vad jag var innan. Som 
resultat av detta kommer jag heller inte att hindra mina studenter och lärare att delta i kriget om de 
så önskar. Jag talar dock endast ur mitt hjärta och min själ och hoppas att ni, ärade konsul, tänker 
över Fryviens allians med alverna för att avgöra om det verkligen på lång sikt kommer att gagna 
republiken. 

Tlenavi Ivanes, rektor över Academia Daemonicum, 27 juli 1700 


