
Jag skulle vilja säga att jag det jag skrivit har varit för att de som gått 
förlorade i kampen inte skall glömmas bort, för att fallna hjältar skall äras 
i all framtid. Men sanningen är ingen annan att jag skriver för att lindra 
mitt eget samvete och för att på något sätt kanske lappa ihop spillrorna av 
min själ.

Mina nyfunna… syskon… kanske trivs i sina nya roller, men jag har aldrig 
varit en ledare. Jag har aldrig önskat att vara en ledare. Hela mitt liv har jag 
verkad i det dolda, i skuggorna osedd och ansvarig bara för mig själv. Nu ser 
ett helt folk till mig och mina syskon för vägledning. Jag som bara ser kriget 
som en möjlighet att möta döden en gång för alla.

Hur ska jag kunna leda dem i ett krig?



Vem är jag?
Nu för tiden kan jag nog inte svara på det, men för länge sedan var jag 
Gardist Zeberyonas Jerennecc.

Jag föddes den 19 december 1637 i en liten by inte långt från den stygiska 
staden Syros i norra Stygia. Min familj var ägande bönder och en del av den 
yvainitiska minoriteten i landet. Min mor Rosanna var från banborstland 
och min far Gerasim från Stygia. Byn var välmående och producerade mer än 
andra omkring oss, vilket ledde till avund ifrån ravenniterna då vi hade den 
bästa marken.

När jag var tio år gammal valde mina föräldrar, oroade av utvecklingen i 
landet, att sälja gården och flytta till min mors hemtrakter, vilket förde oss 
till Svali utanför Yavaris.

Som ung fokuserade jag mer på nöjen än på hederligt arbete, och medan min 
familj arbetade på gården gjorde jag mitt bästa för att komma undan mina 
plikter för att ägna mig åt nöjen. En av dessa var granndottern Meli Tareno. 
Unga, kära och rebelliska som vi var spenderade vi tillslut en kväll 
tillsammans på loftet. Hon berättade för mig att hon bar mitt barn, men 
giftes bort med en son till en köpman från väst kort där efter. Vad som hände 
med henne efter det, eller med vårt ofödda barn vet jag inte…

Jag gick vidare med mitt liv och när jag var 16 gick jag och några av mina 
vänner till Yvainordens uttagningar för att bli rekryter, det i sin tur ledde 
till att de påstod att jag hade magiska talanger och jag skickades till 
akademin för att tränas till magiker… jag stannade inte länge. De bedömde 
att jag inte hade ”den rätta inställningen” för ett liv som magiker, så jag 
skickades till orden för att fortsätta som menig. Det tog inte lång tid innan 
jag, tack vare mina speciella talanger och mentalitet, kom att bli en del av 
underrättelsetjänsten.

Många av mina uppdrag tog mig åter till Stygia, då jag talade språket tack 
vare min uppväxt i landet och jag hade några mindre äventyr där både i yrket 



och med kvinnor, men jag var noga med att inte så någon mer vildhavre, även 
om jag gärna skämtade om att jag säkert hade barn över halva Stygia. Livet 
som spion åt orden var något jag som ung äventyrstörstande man trivdes 
med, men mitt förhållandevis bekymmersfria liv skulle komma att få ett 
abrupt slut.

Det började nog när jag gavs i uppdrag att skugga ”Maestro Hjil Flewi” och såg 
hans konfrontation med Kublai Shakkar, den man ni antagligen känner som 
Arkon Kublai eller möjligen Krigsherren Kublai. Med sig hade han även en 
kvinna som jag antar var hans hustru. Vilka de var visste jag inte då, men vi 
skulle komma att mötas igen.
Jag förföljde de båda så länge jag kunde, lurade mig till och med in i deras 
rum genom att låta några barn kasta sten genom deras fönster och hjälpsamt 
titta förbi för att se att de var oskadda. Tyvärr kunde jag inte återta vad de 
hade stulit utan att riskera en konfrontation som jag inte var rustad för, och 
fick nöja mig med att observera och rapportera till mina överordnade vad som 
hade skett. Det i sin tur ledde till att de placerade mig att övervaka Hjils 
unga hustru Tlenavi. Jag placerades i hennes grupp som en vanlig gardist 
under Furir Kandor Hadarin. Övriga medlemmar var Knekt Titziana san 
Perri, och Knekt Josay Broge.

För en tid flöt saker på som vanligt, och jag blev vän med Kandor och Josay, 
kanske ingen djupare vänskap men vi tyckte om att dricka ihop och hade ett 
antal kul kvällar på krogen ihop… lite väl kul kanske, men det Kandors unga 
fru inte visste hade hon inte ont av och det var knappast min uppgift att 
ifrågasätta furirens beslut på det planet.

Den enda i gruppen jag inte kom helt överens med var nog Navi, kanske på 
grund av mitt rykte som hjärtekrossare eller för att jag alltid höll ett 
vakande öga på henne, men troligen både och. Hon kanske trodde att jag var 
intresserad av henne nu när hennes make var borta. Under en lång tid hände 
inte mycket av intresse, med undantag av att jag kom över ett brev ifrån 
Maestro Hjil till hans hustru. Jag valde att undanhålla henne det i hopp om 
att han skulle försöka kontakta henne igen.



Början på resan
Min berättelse börjar strax efter midnatt den första januari år 1666.

Gruppen jag nu var en del av hade blivit utvald att vara med i Stora Salen 
som ceremoniella vakter, och vi fick nöjet att höra Hovmästare Fendris Nilan 
och Yvainmästare Geroas tal inför det nya året. Om jag inte minns fel 
handlade Geroas tal bland annat om att fred ska vara en krigares mål, det är 
inte utan att man nu ser en viss ironi i det hela… nu när båda sidor rustar 
för krig.

Följande dag var tämligen lugn. Vi skulle ha nattpass följande dag och 
fördrev dagen men enklare nöjen, kvällen rundades av med att jag, Kandor, 
Josay tog oss till Kattsvansen. Väl där mötte vi Gelemar från granngruppen. 
Några öl senare tackade Kandor för sig medan vi andra gick över till 
tärningsspel och senare spritdrickande. Det hela slutade med att Josay var 
den som föll under bordet… ett trivialt nöje nu när man ser tillbaka på det, 
men mitt liv var fortfarande enkelt på den tiden. Allt skulle dock komma att 
ändras under nattpasset följande dag.

Ett bra tag efter midnatt såg vi plötsligt två svartklädda personer kika fram 
bakom en av byggnaderna, en obeväpnad och en med ett tvåhandssvärd på 
ryggen. Josay fällde den obeväpnade med en pil i benet, och den andre flydde 
genom att hoppa från muren. Jag tog hand om den skadade, som visade sig 
vara stygier, och sa åt de andra att ta upp jakten på mannen med svärdet. Vi 
lyckades inte fånga honom den kvällen.

Jag fick lite tid att tala med den obeväpnade mannen, Akeno, som skulle visa 
sig vara en barndomskamrat från min uppväxt i Stygia. Han berättade att 
han och den andre mannen, Kublai, kommit för att stjäla Neros, Yvains pil. 
Han berättade även att Kublai var motsvarande Apostel, vilket bland 
ravenniterna kallades Arkon, och att han hade tagit vägen till Ardis. Då det 
inte fanns tid för mer grundliga förhör var vi så illa tvungna att ta Akeno 
med oss när vi tog upp jakten på Kublai.



Vi red så mycket vi kunde för att försöka ta igen Kublais försprång och nådde 
Ardis på morgonen den femte. Samma morgon lyckades vi även pressa ur 
Akeno vart Kublais skepp var på väg; Veldin, breoniternas huvudfort. Vad han 
hade planerat där påstod Akeno att han inte kände till. Med lite övertalning 
ordnade vi så att vi kunde följa med en luggare lastad med vin till Veldin, 
och vi kunde övertyga den gode kaptenen att inte stanna längs vägen. Följande 
dag siktade vi Kublais skepp, och Titziana påstod att den tunga lasten saktade 
ner oss. Det hela slutade med att de tvingade kaptenen att dumpa sin last… 
jag kan inte påstå att jag tycker att det var Titzianas bästa idé.

Vi nådde Veldin den nionde, och fann snart det stygiska skeppet Kublai 
använt sig av. Josay höll uppsikt över skeppet från en krog i närheten medan 
jag och Navi, efter att ha sett en flock svarta fåglar lyfta från en av 
katedralerna begav oss mot den för att undersöka.

När vi kom tillbaka till hamnen hade de Josay och Titziana tvingat 
besättningen på Slipstenen under däck med sina bågar. Navi tog 
elementarform och började kasta ut besättningsmän i hamnen samtidigt som 
hon slet sönder seglen, Kublai lyckades dock åter fly undan och jag själv 
tillsammans med Kandor och Josay sprang för att möta honom. Tyvärr kom 
breoniterna stormande och stoppade oss, men de verkade inte se Kublai alls 
som bara sprang runt dem och försvann i stadens gränder.

Kandor kunde inte övertala dem att släppa förbi oss och vi tvingades vänta på 
deras befäl, när han väl anlände gick vi tillsammans med honom ombord på 
slipstenen där vi fann två fångar, även om de mer såg ut att ha varit gäster 
på skeppet än fångar. Den ena var alven Andaria Valir Teveril och den andra 
var Mira Tarani från Elikon, båda tämligen vackra… även om Mira var den 
som mina ögon fastnade för. Kandor fann även ett dokument med den 
breonitiska konfluxprofetian på, något Kublai verkade ha visat särskilt 
intresse för. Mira kände igen Kandor och de två gick iväg tillsammans. 
Titziana passade på att hämta Akeno och vi fick reda på att det som stulits av 
breoniterna var Avalia, Morganas lyra.



Breoniternas jakt på tjuven avbröts efter några timmar då vi fick nyheten om 
att ett skepp höll på att lämna Veldin från en hamn söderut. Vi fick följa 
med på det skepp breoniterna skickade för att ta upp jakten, och färden gick 
vidare mot Faltrakien. Samma kväll gav jag Navi brevet från hennes make, för 
att försöka bättra på vår relation, då misstron började bli besvärlig.

Den 11, efter några timmars krångel fick tillslut breoniterna och vi gå iland 
i staden Astaras. Kandor växlade några ord med den faltrakiske kaptenen för 
Kublais skepp och fick reda på att Kublai antagligen begett sig till Silveroasen, 
det enda värdshus som fortfarande var öppet när de kom fram. Vi begav oss 
genast till Silveroasen. Kort efter att vi fått reda på att Kublai varit där kom 
en kvinna fram till oss och presenterade sig som Rasha Karfasis. Hon 
berättade att hennes mästare nyligen träffade denne Kublai. Vi ville såklart 
träffa hennes mästare, som tydligen var intresserad av att träffa oss.

Rashas mästare och faltrakisk gästfrihet
Vi begav oss ut i vildmarken, efter att Kandor talat om för breoniterna var vi 
begav oss, och Rasha försedde oss med hästar. Hon förde oss till ett fort 
utanför det Yvainitkontrollerade området, där hennes mästare Zachaton 
bodde. Vi träffade honom och hans tre gäster Séleija, Merces de Rochau och 
Verzak Ezir. Det visade sig att de alla var vampyrer, och hans tre gäster hade 
kommit ifrån Choronopia... ett ovanligt sällskap är nog det minsta man kan 
kalla dem, men Zachaton skulle visa sig vara till stor hjälp långt senare.

Han berättade han att faltrakerna höll på att enas, något som säkerligen 
skulle innebära att både yvainiter, ravenniter och sedoniter skulle tvingas ur 
landet. Han hade gett Kublai samma information och lovat honom nyckeln 
till tornet Virvod,i utbyte mot att Kublai saboterade mötet. Kublai hade 
visserligen inte lovat nått, men begett sig söderut mot mötesplatsen för 
förhandlingarna mellan faltrakernas ledare. Anledningen till att Kublai ville 
ha den där nyckeln var att det i tornet fanns en portal som ledde österut, 
till ravennitiskt land.



Vi beslutade att sabotera mötet, för Yvainordens bästa, och för att fortsätta 
jakten på Kublai. Rasha följde med oss som guide för att medan vi lämnade 
Andaria och Mira i Zachatons borg. Andaria, som vi endast kunnat tala med 
genom att använda Josay som tolk (då han var den enda som talade alviska) 
använde någon magi för att skydda oss mot onda ögon innan vi gav oss av… 
om det var till någon hjälp vet jag inte.

Den 14 januari kom vi fram till mötesplatsen. Vi bevakade den ifrån en kulle 
och då Kublai sågs inte till beordrade Kandor mig att ta hand om de två 
ledarna, antagligen för att han var medveten om min skicklighet i att smyga 
mig på folk. Jag gick motvilligt med på att ta hand om dem, då lönnmord i 
slutändan var vårt bästa alternativ. Efter att jag dödat de två ledarna och 
återvänt bad mina reskamrater mig att ta med något som identifierade 
ledarna som bevis till Zachaton. Jag tog de två ledarnas huvuden som bevis, 
då det inte kunde bli tydligare än så. Makabert, men jag intalade mig själv 
att det var ett nödvändigt ont.

Medan jag tog deras huvud hade Kublai dykt upp och kort där efter infångats 
av Navi som antagit elementarform. De andra bad mig fråga ut honom på 
stygiska, men Kublai svarade att han talade kaloniska och berättade om Hjil 
för Navi, som han kände igen som hans fru. Tydligen hade Hjil bara 
utnyttjat yvainorden och Navi och sedan försvunnit för att skydda Navi. 
Hjil hade även dödat någon som stod nära Kublai, senare skulle det visa sig 
att det var hans fru.

Förhöret med Kublai fick avslutas då vi var tvungna att röra på oss innan 
någon skulle komma och leta efter de nu döda ledarna. Kandor var på väg att 
ta med Kublais svärd då Kublai drog en skröna om att hans svärd var 
välsignat av Ravennia och att Kandor skulle dö om han vidrörde bladet. 
Varför Kandor, som redan höll i svärdet, trodde på det och genast släppte 
svärdet vet jag inte… Men då ingen annan var villig att släpa med Kublais 
vapen blev det kvarlämnat när vi begav oss åter mot Zachatons fästning 
tillsammans med vår fånge. Vi kom tyvärr inte mer än några timmar ifrån 



platsen innan vi omringades och togs till fånga utav faltrakerna. De förde oss 
till en befäst by, för att möta deras ledare.

Deras ledare visade sig vara en kvinna vid namn Janiva Sordoz. Hon var 
dotter dotter till den ena av de två ledarna jag mördat några timmar 
tidigare. Hon dömde oss att torteras till döds som straff för mordet på hennes 
far. Vi fördes ner i fånghålorna, där vi alla kedjades mot väggen. Alla utom 
Kublai, som de låste in i en egen cell. Kort där efter kom vakterna förbi, de 
hade onda avsikter men stoppades den gången utav sin ledare. Framtiden såg 
inte lovande ut för oss, men Rasha försäkrade oss om att Zachaton skulle 
komma till vår räddning då han inte skulle låta sin undersåte falla i 
faltrakernas händer. Vakterna återvände en stund senare… vad de gjorde mot 
Rasha behöver inte beskrivas i detalj.

Efter att vakterna lämnat oss, den ene av dem med kraftiga och välförtjänta 
blödningar, kunde vi höra Kublai prisa den faltrakiska gästfriheten. Vi talade 
med honom och det var då vi fick reda på att det var hans hustru som Hjil 
hade mördat. Han påstod även att Hjils organisation åter skulle misslyckas 
med att ta konfluxen då Ravennia skulle ha gjort så att endast ravenniter 
skulle kunna ta den, något han sade sig själv ha för avsikt att göra. Vårt 
samtal uppskattades inte av vakterna, som försökte få tyst på Kublai… det 
slutade med att Kublai lyckades avväpna vakten och döda honom med hans 
eget vapen innan han tog hans nycklar och låste upp sin cell. Vi kunde höra 
en strid bryta ut, och jag kan bara anta att Kublai lyckades slå sig ut.

Natten kom och gick, likt följande dag innan Zachaton kom till vår 
räddning. Han var mycket upprörd över det som hänt Rasha, och verkade 
klandra sig själv för det. Vi red iväg i natten, utan att möta några fler 
faltraker. Vid gryningen följde vi Zachaton till en grotta där vi tillslut fick 
vila ut. När mörkret hade lagt sig igen fortsatte vi får resa till Zachatons 
borg. Några timmar efter midnatt kom vi tillslut fram, bara för att få reda 
på av Mira att Kublai redan varit där och att han tagit Akeno med sig. 
Zachaton kunde konstatera att även nyckeln till Virvod var borta. Vi gjorde 
oss redo för att åter ta upp jakten på Kublai, då nyckeln endast kunde öppna 



tornet men inte stänga det. Andaria helade Rashas skador och hon kunde åter 
agera som vår guide. När vi tog farväl av Zachaton gav han oss en lampa, som 
han sa var magisk och skulle hjälpa oss i stridigheter om vi tände den. Med 
gryningen gav vi oss av… det var en tämligen tyst resa, ingen var på humör 
för att tala efter det som hänt.

Det var nog först under resan som jag märkte hur… rädd Mira verkade. 
Ensam i ett främmande land, och den enda som hon verkade känna sen 
innan var Kandor som knappt talade till henne längre. Jag antar att jag 
tyckte synd om henne, och att det var skönt att ha någon som inte kände mig 
att tala med… att hon var otroligt vacker var såklart en bonus. Hon berättade 
att hon och Kandor talat om sina drömmar, drömmar med religiösa 
undertoner eller med anknytning till konfluxen. Av sina drömmar hade hon 
fått intrycket att Kandor skulle vara som hennes livvakt, en riddare av Yvain 
som skulle beskydda henne. Men sedan vi kom till Faltrakien hade han 
knappt sagt ett ord till henne. Hon berättade även att hon var rädd för sina 
drömmar, då de var fyllda med fruktansvärda scener och död, hennes nära 
och käras död. Hon bad mig stanna med henne under natten, kanske för att 
det var vinter och mycket varmare att sova tillsammans… eller så var det 
bara för att slippa vara ensam. Oavsett varför hon bad mig stanna med henne 
så höll jag om henne den natten, tills hon somnade… det var fridfullt på 
något sätt jag inte upplevt innan. De kommande nätterna kom hon att somna 
i mina armar. Kanske sov hon lite fridfullare när jag fanns där, till en 
början i alla fall.

På kvällen den 22 januari kom vi fram till Virvod. Tornet påstods vara 
hemsökt, och då vi inte visste vad som väntade oss inuti det eller om vi kunde 
vila på andra sidan portalen slog vi läger. Tydligen var tornet byggt av 
ravenniterna när de dominerade Faltrakien, men faltrakerna hade belägrat 
tornet och låtit invånarna svälta till döds… varför de inte kunde använda 
portalen visste inte Rasha. Under natten kunde vi se ljus i tornets olika rum 
och höra enstaka skrik inifrån det. Jag har sovit på trevligare platser, och 
hade det inte varit för Mira hade jag nog inte sovit alls den natten.



Genom portalen
Följande morgon gav vi oss in i tornet, och mot portalen som sades finnas i 
källaren. Vi fann snabbt portalen och fortsatte igenom den till andra sidan. 
På andra sidan portalen kom vi ut i ett grottrum, med en väg som ledde 
vidare. Vi tog oss tillslut till vad som verkade vara ett mat- och 
dryckesförråd, sen fann vi ett vapenförråd och tillslut en tjock port som vi 
också passerade innan vi slutligen kom fram till en trappa. Vi hörde röster 
ifrån trappan, och vände åter till porten. Bakom porten fanns inget mer än 
ett tomt rum och ytterligare en port, som vi passerade igenom, och sen en till. 
Slutligen fann vi oss mitt emot en fängslad demon som kallade sig Ixarras. 
Vi kom efter en stunds samtal med demonen fram till att befria honom i 
utbyte mot att han skulle attackera ravenniterna åt oss. Väl frisläppt 
skyndade han förbi oss och mot ravenniterna, vi såg aldrig vad som hände 
men vi hörde skriken och såg resultatet. Han hade slaktat dem alla som djur 
när vi kom till trappan, och sen försvunnit ut ur grottan. Andaria och Mira 
tog nog synen hårdast, då de inte var vana att se blod… men jag kan inte 
påstå att jag upplevde synen mindre obehaglig bara för att jag sett döda 
människor innan. Vi skyndade ut ur grottan och fann att vi nu befann oss 
ganska högt upp och hade en god utsikt över landskapet åt alla håll. Vi fann 
att vi nu befann oss på en långsmal ö, kanske en mil från kust till kust. 
Rasha tog farväl av oss och återvände till Faltrakien, medan vi andra begav 
oss ner till en av de byar vi kunde se.

Jag tog Mira lite avsides, till en liten bäck, medan de andra letade efter 
Kublai i byn. Hon var ganska så tagen av det hon sett i grottan och jag 
försökte väl hjälpa henne så gott jag kunde. Jag gav henne lite vatten att 
dricka och en kram för att försöka få henne att känna sig lite tryggare då hon 
lite oväntat kysste mig. Kyssen var inte som någon annan, för första gången 
kände jag något i hjärtat... jag tror det var då jag först började förstå att hon 
kommit att betyda mer för mig än bara sällskap. Vi stannade vid bäcken tills 
de andra kom tillbaks från byn med nyheter om att vi befann oss på ön 



Tarnatis, i Dardennien, och att Kublai redan gett sig av mot Farida i Mergal. 
En fiskare hade erbjudit sig att ta oss till Farida i utbyte mot ett guld per 
passagerare, det enda som återstod var nu att komma över dardenniska guld. 
Ravenniterna i grottan löste det problemet åt oss, då de knappast hade någon 
användning av sitt guld längre.

De kommande dagarna spenderade vi ombord på fiskarens skepp, och om 
natten kunde vi se ett ljus på havet i öster, det kan mycket väl ha varit 
Kublai och Akenos skepp. Navi gjorde så gott hon kunde för att ge oss 
gynnsamma vindar. Andra dagen till sjöss började det blåsa upp, och 
styrmannen började oror sig för om vi skulle kunna ta oss till Farida om 
vindarna fortsatte att öka. Dagen därpå gav styrmannen upp mot stormen, 
och vi lade ankar vid en fyr, tydligen den sista goda ankringsplatsen innan 
Farida. Två andra skepp låg även ankrade vid bryggan, och Kandor tog fram 
sin kolteckning igen. Vi fick reda på att Kublai tagit landvägen till Farida, 
något som skulle ta två veckor. Då det bara var två dagar sjövägen valde vi att 
försöka vänta ut stormen, men under nästa dag rasade den vidare utan några 
tecken på att tappa styrka, vilket innebar att vi fortfarande inte kunde ge oss 
av. Josay gav sig inåt land för att försöka dryga ut vårt matförråd, men brist 
på mat oroade inte sjömännen. De hade fullt upp med att oroa sig för 
inbördeskriget i Mergal, konfluxen och stormen som aldrig verkade sluta.

Vi fick veta att närmsta by fanns några kilometer in åt land, och beslöt oss 
för att bege oss dit. Byn var tämligen sorglig, inte en enda man i stridbar 
ålder och tämligen nedgången, det var som om de drabbats av pest och det 
fanns ingen mat vi kunde köpa. Vi återvände till den herde vi mötte längs 
vägen, och köpte fyra getter av honom, sedan fortsatte vi mot Farida.

Vi passerade två öde byar innan vi nådde byn Torim, där vi lyckades komma 
över tre dagars mat… om än för ett rejält överpris. Vi nådde den 
muromgärdade staden Sarjis den andra februari, men vi blev inte insläppta 
då vi inte tillhörde hertig Sarkads styrkor. Vi fick gå runt staden och 
fortsatte mot Farida. Vi slog läger i skogen den natten, för att undvika de 
ryttare vi sett närma sig när vi reste på vägen. Vi fortsatte vår resa dagen 



därpå, vilket slutade med att vi mötte en patrull som eskorterade oss till 
staden Jirne. Väl där fördes vi till barrackerna, och tvångsrekryterades till 
hertigens styrkor. Vi klassades som fyra stridande och tre horor… jag kan 
inte påstå att något av det kändes bra, men jag oroade mig mest för Mira.

I hertig Sarkad tjänst
Under de kommande två veckorna stod träning på agendan, och vi kunde röra 
oss fritt i staden, men inte lämna den. Vi övervägde att fly, men vi valde att 
stanna. Den 19 marscherades vi till Farida, det tog en vecka, och väl där 
tilldelades vi platser i det tältläger som slagits upp utanför staden. Dagen där 
på mötte vi en banborstländare vid namn Steorn, han hade haft oturen att få 
sitt skepp plundrat av stygiska sjömän för att sedan säljas ihop med resten 
av besättningen till någon som ville ha med dem i det mergaliska 
inbördeskriget. Han var den ende utav dem som klarat sig. Senare samma dag 
hamnade Steorn i bråk med några ravenniter i matkön, men Josay och Navi 
gick in på hans sida och fick ravenniterna på flykten, mycket tack vara 
Navis kvävande besvärjelse. Det hela ledde till att vi senare besöktes utav en av 
sergeanterna, som undrade vad som hände och om Navi var magiker. Han 
hämtade en äldre man som han påstod skulle veta mer om magi och magiker. 
Efter att vi talat en stund med den äldre mannen kom det fram att vi kände 
till en hel del om konfluxen, delvis tack vare den breonitiska profetian, och 
att vi skulle göra nytta i hertigens astrologiska stab, då den inte bestod utav 
mer än en astrolog. Vi bjöds till en audiens hos hertigen, och fick en 
möjlighet att tvaga oss innan audiensen. Vi eskorterades sen utav ett dussin 
välutrustade krigare till hertigen. Han välkomnade oss, och det visade sig att 
han inte var ravennit. Tillslut gick vi med på att svära honom trohet och 
hjälpa honom ta konfluxen för Mergals bästa, i utbyte upphöjdes vi alla från 
soldater till astrologstaben.

Vi hoppades att vi nu skulle ha en chans att komma ikapp och åter fånga 
Kublai, då han med all säkerhet också var på väg mot konfluxen. Vi kallades 
senare till ett planeringsmöte, där krigsläget lades fram. Det bestämdes att vi 



inte skulle marschera rakt mot konfluxen, då mannarna inte skulle ha 
moral nog för att klara stormen som rapporterats innanför stormbältet. 
Först behövdes en seger, en seger mot hertig Calinass av Ilodar. Vi tågade 
österut för att möta fienden i Komdor, i mitten av april, och vi antog att 
stormens öga skulle vara konfluxens kärna och att stormen berodde på 
konfluxen. Den 28 februari, innan vi gav oss av, fick alla ravenniter ledigt 
för att besöka templet innan avfärden. Cirka en tredjedel av hertigens styrkor 
bestod utav ravenniter. Dagen därpå gav vi oss av, och till vår stora lättnad 
fick vi alla hästar att rida. Andaria och Mira var nog de som var mest 
lättade, då allt resande till fots hade tärt på dem. Vi fick även sova i 
medtagna sängar i paviljongtält med rum, något som innebar att jag och 
Mira fick en riktig säng att dela på. 

Vi älskade den natten, och flera nätter efter det. Jag hade legat med många 
kvinnor i min tid, men det här var annorlunda… det här var första gången 
jag älskade med någon, höll om någon genom hela natten. Jag älskade henne, 
något jag förnekat mig själv genom hela mitt liv med tanke på det farofyllda 
och kringflackande liv jag levt. Jag hade försökt att inte bli för fäst vid henne, 
men det var hopplöst, och jag kunde inte föreställa mig en framtid utan 
henne.

Miras drömmar blev allt värre under de kommande nätterna, och jag började 
frukta att jag snart inte skulle kunna skydda henne från sig själv. Jag följde 
med henne på nattliga promenader, då förlusten av några timmars sömn var 
något som bekom mig om det hjälpte min älskade att sova. Natten den 24 
mars tog vi en längre promenad bort ifrån tältlägret, vi stannade upp vid en 
liten bäck och tänkte tillbaka på vår första kyss. En beriden soldat kom mot 
oss ifrån lägret, vi antog att det var någon ifrån nattpasset, men det visade 
sig vara Kublai som kommit för att hämta Mira. Han ansåg att en strid vore 
onödigt, då han inte hade för avsikt att låta Mira skadas i hans sällskap, 
men jag hade inte för avsikt att slåss mot honom då Mira hade kunnat bli 
skadad. Då Mira trodde på honom hade jag inget annat val än att låta henne 
följa med honom.



Jag sa till Mira att jag hoppades att hon gjorde rätt val, sen kysste jag henne 
farväl och gav henne en kram samtidigt som jag viskade åt henne att jag 
hoppades hon skulle finna vad hon sökte, och att något sa mig att vi skulle 
mötas igen… sen kunde jag inte förmå mig att säga mer till henne då jag 
kände tårarna komma så jag sa åt henne att gå innan jag… ja, sen tog orden 
slut.

Jag vände mig till Kublai istället, och sa åt honom att jag inte visste vad 
hans roll i det hela var, men med tanke på att jag var personligt indragen så 
var min plats vid Miras sida, oavsett vart det skulle leda mig, och krävde att 
få följa med. Att jag var barndomsvän till Akeno kunde knappast vara en 
slump enligt mig och jag trodde mig fortfarande ha en roll att spela, om det 
skulle vara som en fotnot i historien eller som något annat kvittade mig bara 
jag fick följa med. Att jag var vän med Akeno (om än för cirka 20 år sen) 
verkade störa Kublai, men då Akeno inte längre var med honom så ansåg han 
att jag inte hade någon roll, Kandor möjligtvis men inte jag, och om jag hade 
en roll skulle jag nog få den senare.

Jag anmärkte både på att världen kan vara bra liten ibland och med tanke på 
Miras drömmar om att hennes nära och kära skulle dö och att Kandor skulle 
vara inblandad kanske jag borde övervägt att byta umgänge. Vår diskussion 
slutade med att jag lät Mira följa med honom, och önskade henne lycka till. 
Nu när jag ser tillbaka på det känner jag mig som en idiot… jag borde kanske 
ha försökt göra slut på Kublai då och där, men jag har aldrig haft mage för 
dödande annat än i självförsvar och endast som en sista lösning. Dödandet i 
Faltrakien var mer än tillräckligt för mig. Jag återvände till lägret, och ljög 
ihop en historia om att Mira gått ut ensam för lite luft då hon sovit dåligt på 
grund av sina drömmar inte kommit tillbaka innan jag somnade igen. De 
skickade ut ryttare, men de fann som väntat inget. Vi såg solen sista gången 
den 3 april, och stormen fortsatte att breda ut sig.



Slaget mot hertig Calinas
Den 15 april möttes så tillslut hertig Sarkad och Calinas utanför Komdor, 
båda krävde självklart den andres kapitulation men ingen ville ge sig, och 
strid var ett faktum. Sarkads armé bestod till större delen utav infanteri, 
men han väntade sin kavalleristyrka söderifrån. Han var en aning oroad av 
att de inte hade anlänt än då Calinas armé bestod utav en större del ryttare 
och några väldiga bestar. Den enda av oss som valde att blanda sig i striden 
var Navi, som förvandlade sig till en gigantisk virvel och ställde till det i 
fiendens bakre led. Slaget var blodigt och Calinas magiker använde till och 
med en flygande eldsdrake mot Sarkads trupper. Slaget bröts till kvällen, och 
båda sidor kunde samla in sina skadade. Nästa dag kom så tillslut Sarkads 
ryttarstyrkor, och slaget vände snabbt till Sarkads fördel, vilket tvingade 
Calinas att retirera in i borgen Komdor. Efter att hertigen rådslagit med sin 
astrolog, Gerji tror jag han hette, så kom han fram till att belägringen inte 
skulle vara klar innan konfluxen kom. Hertigen valde då att lämna större 
delen av sin styrka för att fortsätta belägringen, medan vi, astrologen, 
hertigen och en handfull ryttare begav oss norrut mot konfluxen. Han 
förväntade sig att de två mäktiga hertigarna Ferias och Tyrros skulle stånga 
varandra blodiga i kampen om konfluxen. Hans plan var att låta dem strida 
klart mot varandra och sedan övermanna segraren för att själv ta konfluxen, 
men nu när Kublai, Darduins arkon, var inblandad innebar att han fick en 
okänd faktor att hantera.

Vi färdades åt nordväst i två dagar innan vi kom in i stormbältet och 
tvingades sakta ner för att inte riskera hästarnas hälsa, och kunde inte 
längre slå upp tält på grund av de kraftiga vindarna. Allt eftersom vi kom 
närmare och närmare stormens öga kunde jag, och antagligen Navi och 
Kandor, känna hur det magiska flödet i luften ökade. Den första maj nådde 
vi Komios stenslätter, och nu började vindarna bli för mycket för hästarna 
som började falla omkull och skadas av de runda stenarna och vassa 
klipporna. Vi släppte lös de oskadda hästarna, och tillagade de som var för 



skadade för att släppas fria. Vinden fortsatte att öka i styrka under följande 
dag, och vi kunde inte längre göra upp eld ens när Navi försökte minska 
vindarna. Vi insåg också att maten inte skulle räcka för färden tillbaka, 
men hertigen räknade kallt med att kunna plundra förnödenheter ifrån hertig 
Ferias och Tyrros.

Konfluxen
Den 7 maj började himmelen skifta nyans från grått till grönt. Vi nådde 
tillslut krönet ovanför den dal som fanns i stormen öga, nere i dalen verkade 
det knappt blåsa. Karan i luften var så tät att minsta lilla minimagiska 
besvärjelse hade kunnat förbränna en. Vi kunde se hur Ferias och Tyrros 
styrkor stod samlade på varsin sida av dalen. På andra sidan, nästan i 
höjd med oss kunde vi se några figurer, och mitt i dalen vid vad som nästan 
såg ut som en levande stenstaty stod Kublai, Mira och en tillsynes livlös 
brunklädd kvinna. Hertigarnas styrkor började marschera mot varanda, och 
sedan rusa. Slaget om konfluxen hade börjat.

Kublai tog då lugnt fram en lyra, troligen Avalia - Morganas lyra, som han 
stal från breoniterna. Tonerna från lyran överröstade med lätthet krigsvrålen, 
och följdes sedan upp utav några lika höga ord från Kublai på zecchin. Den 
brunklädda kvinnan reste sig, och från hennes händer kom en strid ström av 
dimma, nästan som en sandstorm. Marken skadade utav lyrans toner, och 
runt Kublai slog klippor upp ur marken mot stormen öga. Dimman nåde 
snart de stridande arméerna, och folk började stupa som flugor så fort de kom 
i kontakt med dimman. Dimman rusade likt en våg med en oerhörd fart mot 
oss, när den tillslut nådde oss blev allt svart.

Jag fann mig själv stående hemma vid min familjs gård, men ingen syntes 
till utanför huset. Solen lyste klart i söder och det doftade av sommar. 
Plötsligt förmörkades himlen och blev nästan svar, bara några svaga 
strimmor av ljus nådde huset. Huset såg nu helt förfallet ut, som om ingen 
skulle ha bott där på många år. Jag kunde känna en stank av förruttnelse i 



luften, men så lika plötsligt som det ändrades till en hemsk syn återgick det 
till det normala.

Jag kunde höra min syster Zoe ropa inifrån huset att jag hade kommit hem, 
och min far prisade Yvain. Sedan överröstades de utav ett surr av flugor. Jag 
gick fram till ytterdörren, som nu åter var förfallen, och nästan hade 
lossnat. Inne i huset såg jag min familj ligga död, inklusive min systers 
man Raldin och deras två barn, allt täckt med flugor. Det såg ut som om 
pesten tagit dem, då de hade flera stora utslag på kroppen. I samma rum låg 
även djuren döda på samma sätt, med likmaskar krälande ur kropparna. Jag 
hörde plötsligt Melis röst bakom mig, där hon stod i dörröppningen precis 
som hon såg för över 15 år sedan då jag sist såg henne. Hon sa att pesten hade 
tagit min familj, och att det inte fanns något de kunnat göra. Jag skulle just 
till att fråga henne, men då vaknade jag ifrån denna hemska dröm och fann 
mig själv liggandes på marken bredvid de andra.

Efter konfluxen
Jag såg Kublai och Andaria stå några hundra meter framför mig, de verkade 
tala med varandra. Mira låg stilla i närheten av dem. Jag skakade om de 
andra så de skulle vakna innan jag började rusa mot Mira. Dalen liknade 
nu snarare en krater än en dal, och på den nordvästra kanten satt en 
mystisk figur på en häst, jag tror det kan ha varit Damon, Själatjuven. 
Magin i luften var inte längre lika tät, och vinden hade mojnat, men de 
mörka molnen låg fortfarande kvar över himmelen. Innan jag nått fram till 
Kublai visade sig ännu en mystisk figur, nu på den nordöstra kanten. Den 
anföll Kublai med magi, men Andaria kontrade snabbt anfallet med sin egen 
magi. Kublai började genast rusa mot sin nye fiende, som tog till flykten 
norrut. Jag fortsatte jaga efter Kublai, samtidigt som jag såg den jag tror var 
Damon ge sig av. Jag tappade bort Kublai efter att han passerat kraterns kant 
så jag återvände till de andra, som nu stod och talade med Andaria.

Tydligen hade Andaria fått till någon form av vapenvila mellan oss och 
Kublai så att han inte skulle döda oss där vi låg medvetslösa, även fått Miras 



frihet. Solen steg sakta upp och skingrade molnen, och i dess ljust såg vi nu ut 
över slagfältet. Det låg tusentals döda kroppar över allt, ingen hade överlevt 
mer än oss, inte ens hertig Sarkad och dennes soldater. De döda bar alla 
svarta fläckar på sin hud, som sotpestens märken. Vi såg till att begrava 
hertig Sarkad, och byggde även ett litet röse för de övriga fallna då vi inte 
kunde begrava dem alla.

Mira hade kvicknat till, men verkade väldigt svag. Jag stannade med henne 
medan de andra såg till att begrava hertigen innan vi gav oss av österut mot 
den ena härens tross. Andaria försökte bota Mira, men utan framgång. Via 
Josay sa hon att det inte fanns något hon kunde göra för Mira, men att hjälp 
fanns i hennes hemstad Cuindil i de Östra Djunglerna, där hennes mästare 
bodde. Hon misstänkte även att den sjukdom Mira drabbats av var en variant 
på den som dödat alla soldaterna.

Vi tog vad vi behövde från trossen och la i en passande vagn, som Navi gjorde 
lättare att dra med hjälp av magi. Under ursäkten att naturen kallade såg 
jag till att plundra några kroppar på värdeföremål, så vi skulle kunna köpa 
riddjur senare. Vi gav oss av norrut, mot djungeln, men Mira blev fort sämre 
och vi belsutade oss för att stanna efter någon timme. Jag och Andaria gjorde 
vad vi kunde för Mira medan de andra slog upp lägret för natten.

Dagen därpå kom vi på eftermiddagen fram till en liten by. Kandor och 
Titziana begav sig in i byn för att se om det gick att få reda på något där. De 
fann en äldre man som de frågade om konfluxen, men allt han hade att säga 
om det var att han var glad att solen dykt upp igen. De fick lite 
väganvisningar och vi beslutade att fortsätta norrut mot staden Eskor, 
ungefär en veckas resa bort.

Under resan talade jag lite med de andra om de hade drömt något, Josay 
berättade att hans far hade lyckönskat honom och Titziana något om en 
demon och ett vattenfall. Några timmar senare mötte vi en vidklädd kvinna 
som också var på väg norrut, hon presenterade sig som Phiasmästarinnan 
Evelin Dalsira, och tog följe med oss då även hon var på väg till alverna. Hon 



påstod sig vara den enda ur phiasiternas konfluxexpedition som överlevt då 
hon befann sig några kilometer ifrån konfluxen när den inräffade, och var nu 
på väg till Phisea för att lämna rapport. Hon kände även till några bra 
lägerplatser samt platser och städer att undvika längs vägen, då hon hennes 
expedition kommit samma väg vi nu reste längs. Under färden talade vi bland 
annat om Phiasiternas orakel Agaro och profetian. Kandor lät henne ta en 
titt på den breonitiska profetian, men då konfluxen redan inträffat var hon 
inte så värst intresserad av den. Jag och Navi talade även lite om del fyra av 
profetian, som vi trodde handlade om att Karon skulle befrias eller slå sig 
fri, sedan samla sina troende till ett folk hängivna hans syften.

Kvällen därpå visade hon oss till en dunge, en liten bit från vägen in i 
skogen, där phiasiterna hade slagit läger innan. Dungen kändes en aning 
magisk, men vi hade god uppsikt över vägen utan att vara för nära, så den 
fick bli vår lägerplats för natten. Först när vi fått fyr på elden och börjat äta 
visade Evelin sitt rätta jag då dungen kom till liv. Träden började växa 
samman och bildade snart en vägg runt dungen, rötter växte upp ur marken 
och greppade våra ben. Hennes kåpa antog en blåare färg, och det visade sig att 
hon var den mystiska figuren som anföll Kublai tidigare. Rötterna fortsatte 
växta och formade snabbt ett nät, innan allt förvandlades till sten och sedan 
blev gallret till metall. Vi var fångar i en grotta, bakom ett metallgaller. I vår 
cell låg även en äldre man i ljusblå kåpa medvetslös mot grottväggen.

Det visade sig att Evelin i själva verket var Zarithaia Qai’ziwaz, ”det gröna 
ögat”, en demon som jag nu hatar så innerligt att det inte finns ord för det. 
Mannen visade sig vara den riktigt phiasmästaren, Sufian Marestal, och 
Zarithaia verkade ha återberättat hans berättelse när hon låtsades vara Evelin.

Demonen talade lite om hur konfluxen i det närmaste serverades 
ravenniterna, så dålig närvaro som de övriga hade, och anmärkte på att vi 
var lättare att fånga än Kublai. Vi frågade vad Kublai gjorde för att få sin 
frihet, och det visade sig att han hade gett henne Neros i utbyte för sin frihet. 
Vi började tala om vad hon ville ha för att släppa oss och det kom fram att 
hon önskade att vi skulle ta Neros och döda demonprinsessan Frika, troligen 



kvinnan i brunt vi såg med Kublai, som släppts lös under konfluxen. Men det 
hon egentligen ville ha var ett offer, någon av oss som nu var hennes fångar, i 
utbyte mot ett offer skulle vi få Neros och vår frihet. Hon lämnade oss sedan 
att besluta vem som skulle offras.

Vi började självklart leta efter flyktvägar, dock utan framgång. Åt lite av den 
mat vi hade med oss från vagnen och försökte vänta ut Zarithaia, men inte 
heller det ledde något. Navi var först med att erbjuda sig att bli offrad då hon 
inte klarade av att diskutera fram ett offer när personen satt mitt ibland oss. 
Som vindmagiker trodde hon sig ha en chans att undkomma. Josay tyckte hon 
var löjlig och uppoffrande utan att det skulle kunna leda till något gott, då 
även om hon skulle undkomma skulle det bara innebära att demonen skulle 
ta ut sin hämnd på oss kvarvarande istället. Han ansåg även att det var ödet 
att fem yvainiter från Yavaris befann sig i Mergal, säkert något Yvain låg 
bakom och att offra någon av oss vore att gå emot detta. Han ansåg att de vi 
skulle överväga att offra var Andaria, Mira eller Sufian. Titziana tyckte att 
Kandor skulle ta beslutet då han var den med högst grad.

Diskussionen fortsatte i flera timmar, och Navi vägrade att välja någon 
annan än sig själv. Josay, det kräket, ansåg att eftersom Mira var sjuk så 
skulle han välja henne, men Kandor försvarade henne då han trodde att henne 
öde fortfarande var viktigt. Dessutom ansåg han att hennes åkomma inte 
spelar någon roll när vi väl tagit oss till Cuindil, själv trodde jag inte att 
hon skulle klara sig hela vägen dit. Vi talade med Andaria om hennes 
mästare, en av alvernas mäktigaste magiker, medan Titziana försökte anfalla 
den vakt av sten demonen lämnat utanför gallret. Det slutade med att den 
hade sönder hennes spjut. Då diskussionen började gå åt att Sufian var den 
som skulle offras valde han att presentera sig ordentligt och fortsatte samma 
berättelse som Evelin, och att endast tur hade gjort att han klarat sig. Han 
skulle med glädje ta oss till en audiens med phiasiternas härskare, och 
kanske kunde vi enas i en allians, yvaininter och phiasiter nu när 
ravenniterna tagit konfluxen. Han var även phiasiternas ambassadör till 



alverna i de Östra Djunglerna, och kunde leda oss dit. Som phiasmästare var 
han även en framstående magiker inom jordens och isens magi.

Jag och Kandor diskuterade under tiden tyst vad vi skulle göra, och jag gjorde 
klart för honom att om beslutet blev att offra Mira skulle jag döda Sufian 
istället, då jag struntade i vad ödet hade för planer för folk. Mira eller Navi 
skulle inte få offras, då mitt jobb var att se till att Navi var säker och det var 
det jag var där för att göra, konfluxen struntade jag fullständigt i. 
Diskussionen gick vidare, och de kom tillslut fram till att Miras roll nog var 
över då konfluxen nu inträffat, samt att en allians med phiasiterna och 
alverna skulle kunna rädda många liv. Vi beslutade oss för att rösta mellan 
Andaria, Mira eller Sufian. Mira började gråta då hon inte klarade att sätta 
en röst på någon. Resultatet blev två blanka röster, en på Sufian, och fem på 
Mira… hon tog det förhållandevis bra antar jag, hon väntade sig nog det. Vi 
fortsatte diskussionen om vad omröstningen skulle innebära, och några 
hävdade att beslutet i slutändan fortfarande skulle tas av Kandor då han som 
gruppledare var den enda som hade rätt att ta beslutet.

Jag viskade åt Kandor att han skulle namnge mig som offer, då jag struntade 
i allt utom att Navi skulle dö då det innebar att jag misslyckats eller att 
Mira skulle dö då mitt samvete ändå skulle ta kål på mig senare. Jag bad 
honom att få låta mig dö som en hjälte, ensam, istället för senare av att jag 
inte längre brydde mig. Kandor svarade med att han inte ville offra Mira, 
men med Andarias och Sufians hjälp skulle vi kunna få till en allians och 
kanske rädda mångas liv. Jag försökte få honom att välja mig, men han 
vägrade och jag tappade tillslut humöret och skrek åt honom att välja mig, 
sen ropade jag på Zarithaia och meddelade henne att jag var offret. Hon 
frågade om det var alla vilja, men Mira skrek så högt hon kunde ”Nej!” Offra 
mig istället.” Jag talade lite kort med henne, hon trodde inte att hon skulle 
klara sig till Cunidil. Tillslut gav jag med mig… jag kände mig till och med 
lättad över att hon tog min plats.

Jag hatar mig själv för att jag lät det ske, att jag aldrig sa till henne att jag 
älskade henne. Gag kunde inte förmå mig att säga mer än ”Hej då, och ”tack” 



för att hon offrade sig i mitt ställe. Jag äcklar mig själv… Varje gång jag ser 
på någon av de andra påminner det mig om hur jag svek Mira, jag ser 
framför mig hur demonens bödel skär halsen av min älskade Mira, hur 
hennes blod flödar ut över altaret. Men mest av allt hatar jag Zarithaia för 
att hon tog Mira ifrån mig, och jag ska jaga henne till världens ände och 
vidare om jag så måste för att få min hämnd. Den är allt jag har nu, allt jag 
är, allt jag har varit sedan den stunden är tom och likgiltig, jag bryr mig 
inte om jag lever eller dör. Kanske kan jag träffa henne igenom om jag dör, 
men så länge jag lever kan jag inte sluta sträva efter hämnd. Att Kandor 
senare gav mig ett brev ifrån Mira, där hon berättade att hon bar på mitt 
barn, var den sista spiken i kistan. Vad än som fanns kvar inom mig dog 
då. Nu vill jag ibland bara förgöra allt, ibland mig själv och ibland vill jag 
bara krypa ihop och gråta. Jag är redan död inombords, om min kropp följer 
är jag redo.

Väggarna återgick till träd och taket till löv, gallret blev åter rötter och 
försvann ner i marken. Vi var åter i dungen och det var fortfarande natt. Jag 
försökte ta Neros från altaret, men Kandor han före. Jag tror vi bråkade om 
något, men jag minns inte vad…

Jag satte mig vid altaret, Sufian erbjöd sig att skriva in en hyllning dagen 
därpå innan han, Josay och Andaria lämnade dungen. De andra försvann 
snart också, bara Navi stannade med mig ett bra tag… hon är den enda av 
dem jag klarar att se på nu, då hon hela tiden var emot att offra någon… jag 
kan inte klandra henne, men jag vet inte om jag kan klandra de andra 
heller, det var det bästa valet i slutändan. Men det får mig inte att må bättre. 
Jag somnade tillslut vid altaret, och möttes i mina drömmar utav Mörkrets 
Son, Ravennias son. Han gick iväg efter att ha konstaterat att vi skulle strida 
i framtiden, sen vaknade jag av att Titziana väckte mig. Sufian ristade in 
”Mira – Offrade sig för att rädda oss alla” i altaret. Vi gav oss av mot 
Cuindil, resan var till en början ganska händelselös bortsett Sufians 
frammanande utav en stenjätte ur en klippa på kvällen, den visade sig vara 
tämligen användbar då den kunde bära mycket av vår packning och Sufian. 



Dagen därpå var det som jag fick Miras brev utav Kandor, jag var för 
nedbruten för att göra något efter att ha läst brevet.

På eftermiddagen den 16 maj kom vi fram till staden Eskar, nästan lika stor 
som Yavaris. Vi kunde med dagens datum konstaterat räkna ut att konfluxen 
inträffat den 7 maj, och att tiden hos demonen inte tagit någon tid i 
anspråk. Jag fick mitt plundringsgods värderat till 55 guld, och de andra 
försökte skaffa hästar. Vi köpte hästar och de förnödenheter vi behövde med 
hjälp av mitt gods, badade och gav oss av norrut igen. Den 27 maj nådde vi 
Maros, där vi sålde hästarna och passade på att sova på värdshuset. Dagen 
därpå såg vi över matförråden innan vi gav oss av till fots mot djungeln. Det 
tog inte lång tid innan vi såg en person komma svävande en bit över marken 
ifrån öster, det visade sig vara Navis make Hjil. Han berättade att två farliga 
ravenniter, Månens son och Eldens son, var efter oss, och att han inte trodde 
att vi skulle kunna besegra dem. Snart dök de två upp, den ene presenterade sig 
som Asarz, Eldens son, den andre som Zharyid, Månens son. Asarzs var den 
mer pratglade av dem och led bevisligen av hybris med tanke på hur han 
uppträdde. Han och hans bror letade efter Zarithaia, då de inte uppskattade 
att hon rände runt på ravennitisk mark. Deras andra problem var tydligen 
oss, men då vi träffat Zarithaia erbjöd han att låta oss leva tills hon var 
död. Vi ville alla se Zarithaia död, jag mest av alla, så vi gav med glädje all 
information vi kunde om var vi sett henne. Vi övervägde även att använda 
Neros på de två bröderna, men vi var inte säkra på om den skulle ha någon 
större effekt så vi valde att inte pröva vår lycka. De två gav sig sedan av efter 
att de påpekat att vi nog skulle mötas igen i skogen.

Hjil vågade sig fram igen efter att de två gett sig av, och berättade att Neros 
troligen skulle ha effekt på dem då de påstods vara halvdemoner. Inte dödlig 
kanske, men i alla fall halvdödlig och skulle i alla fall ta hand om en av 
dem. Han berättade även vad han visste om Zarithaia och hennes mästare 
Kathalon, samt Frika och hennes mästare Noth. Jag lyssnade inte så mycket 
mer efter det, men jag tror de pratade om profetian och han klarade ut några 
rader medan vi fortsatte vår färd in i djungeln.



Djungeln, söner och alver
Vi nådde djungeln dagen därpå, och stannade utanför den en sista natt. 
Stenjätten kunde bära med sig en storlast proviant, vilket var till stor hjälp. 
Kandor höll även en liten mässa innan vi gick och la oss, främst tillägnad 
Mira, men vi bad även om en god färd igenom djunglerna. Navi var lite orolig 
över att jag skulle misstycka att Hjil var med oss, men han var användbar 
och jag hade inget emot att han var med oss.

Den natten vaknade jag och utmanades utav Mörkrets son, ett test som han 
kallade det. Jag accepterade hans utmaning med orden ”Då kör vi då”, 
eftersom jag väntat mig att möta honom i strid efter vårt senaste möte.

Han gjorde ett utfall med sitt svärd som olyckligtvis träffade mig i bröstet 
och slog omkull mig. Jag gjorde mig osynlig, och undvek hans andra anfall 
från hans piska. Jag försökte sedan ta mig runt honom för att anfalla honom 
bakifrån, medan han gjorde någon typ av magisk attack med sin piska så att 
jag träffades av en bred chockvåg som snarare tog på sinnet än kroppen, men 
jag kunde behålla koncentrationen och behålla min osynlighet. Han gjorde en 
till attack, denna gång med svärdet, men jag undvek den med lätthet och tog 
mig bakom honom. Då han var väl utrustad med rustning drog jag min kniv 
och försökte få in den i hans ögonspringa för att träffa hans högeröga, men 
jag får inte in kniven mer än en liten bit och han kastar sig bakåt över mig… 
det var minst sagt tungt och kändes rejält när han i sin rustning föll över 
mig, men jag hängde trotts det kvar på honom. Jag fick in kniven lite till och 
han lyckades resa sig upp på knä när jag tappade taget om kniven. Han gjorde 
ett nytt utfall mot mig, men missar och faller. Jag kastade mig över honom, 
drog ut kniven och tryckte in den igen i hans andra öga med all kraft jag 
hade kvar, han ryckte till lite och det verkade som om jag fick in en dödsstöt. 
Sen vaknade jag åter i tältet, men en tämligen öm bröstkorg, jag hatar öppen 
strid, det är inte så jag slåss normalt. Rena turen att jag besegrade honom… 
vad det nu handlade om, kanske var det bara en konstig dröm.



Vi satte av in mot skogen och kunde se ett dammoln från ryttare som 
närmade sig söderifrån, vi misstänkte att det rörde sig om ravenniter så vi 
satte av med full fart in i djungeln med Andaria som vår guide. Vi kunde 
höra våra förföljare, men vi såg dem inte under dagen. Tillslut tvingades vi 
ändå stanna då mörkret gjorde det för riskabelt att fortsätta, men vi såg till 
att inte tända några eldar för att undgå upptäckt. Det dröjde inte lång tid 
innan vi såg ett ensam ljus sakta närma sig oss genom djungeln och vi gjorde 
oss redo att möta våra förföljare i strid. En stor ljuslåga tändes och 
försvann bakom fackelbäraren, jag kan bara anta att Asarz hade något med 
det att göra. Sufian sände sin uggla för att spana, medan Josay närmade sig 
för att komma i en bra position att anfalla ifrån. Vi såg ytterligare en stor 
ljuslåga tändas, som en eldexplosion. De tände fler facklor efter att de 
kommit närmare, och var tillslut uppe runt ett dussin.

Josay var den som inledde anfallet mot dem, men missade med sitt första 
skott. Jag gav Kandor en klapp på axeln och sa åt honom att inte göra något 
dumt innan jag rörde mig runt i hopp om att komma åt Asarz. Navi och Hjil 
anföll huvudgruppen med magi tillsammans med Josay, själv tvingades jag 
till en omväg på grund av elden som börjat ta sig i djungeln. Jag fick senare 
veta att Kandor och Titziana, tillsammans med Sufian och hans stenjätte 
mötte upp en andra grupp med fiender, ledda av Zharyid. Jag försökte komma 
i position för att kunna skjuta Asarz, som börjat slåss mot Hjil i luften, 
men de rörde sig för mycket och risken att träffa Hjil var för stor, det tjocka 
bladverket hjälpte inte heller. Tillslut tappade jag bort både rödtopp och Hjil.

De andra besegrade ravenniterna och drev de sista två på flykten, stenhjätten 
hade förlorat en arm och Kandor hade tagit upp jakten, men blev 
ifrånsprungen. Kan inte direkt klandra honom då han till skillnad från den 
han jagade var klädd i rustning. Vi fortsatte vår färd in i djungeln, och 
nådde tillslut en vaktpost. Vi välkomnades utav en alv vid namn Minon, 
som verkade känna Andaria. Vi får mat, tur då vår egen tagit slut, och 
stannade där över natten.



Jag drömde om Mira den natten, jag tror det var en dröm i alla fall. Jag 
mötte henne i skogen, hon var väldigt blek. Jag talade om för henne att jag 
hellre gett mitt liv för henne och barnet än det som nu skett. Jag skulle ju 
bara hämta en pil, inte falla för henne, förlora henne och strida mot galna 
halvdemoner mitt ute i skogen i ett främmande land. Hon var nöjd sa hon, 
och jag höll om henne tills jag vaknade… stående i skogen. Två dagar senare 
kom vi tillslut fram till Cuindil, det var en tämligen imponerande syn. En 
bred flod rann genom staden och slutade i ett vattenfall vid entrén, men jag 
föreslår att man reser dit för att se den med egna ögon snarare än att jag 
försöker beskriva staden.

Vi fördes till Andarias mästare, ärkemagiker Valindë Mórith Ansir, som 
bodde i ett av tornen, och efter en stunds samtal föreslog hon att vi skulle 
söka audiens i palatset. Vi mötte Madias Borjas, Sufians lärling, i palatset, 
men även den unge prins Talosol Alamardo, vilket var första gången jag såg 
ett alviskt barn. Den som styrde i hans ställe var Indil Sovina Erendil, en 
mycket vacker alv klädd i rustning, hon var ledare över den 
förmyndarregering som skulle styra fram till det att prinsen var gammal nog 
at styra själv. Vi förflyttade oss till salongen, där det bland annat 
serverades gullbärsvin (väldigt gott kan jag tillägga), och berättade vår 
historia igen. Det visade sig att Valindë kände Zachaton sen tidigare, då de 
båda är sedoniter.

Sen kom vi in på Frika och vad hon innebar. Det visade sig att Frika 
sannolikt gett sig av till Velosad från konfluxplatsen, då vi inte stött på 
någon pest under vår färd. Från Velosad hade hon troligen gett sig av norrut 
genom Svartblodsimperiet då de sedan länge varit i konflikt med 
ravenniterna. Vi gissade att hon var väg mot Chronopia eller Phisea vid det 
här laget, för att sen ge sig av ner över Pandaros. Sufian trodde att vi skulle 
kunna hinna före henne genom att använda något han kallade 
”Stjärnportar”, som kunde ta oss till Phisea på mindre än en dags resa. Vi 
fick även veta att Elden, Månen, Mörkret och Ljusets son var söner till 
Ravennia och Själatjuven, och att Valindë hade ett särskiljt hat för Kublai. 



Valindë kunde bistå oss med ny utrustning, och Andaria valde att stanna i 
Cuindil. Vi stannade över natten på ett värdshus, där vi kunde få ett 
välbehövligt bad och en god natts sömn.

Vi fick vår utrustning dagen därpå och gav oss genast av, den nya känslan av 
att ha något typ av mål stärkte mig. Jag kanske inte skulle få min hämnd på 
Zarithaia, men Frika skulle inte få vandra på Altor länge till. Vi reste till 
något som kallades Xalon, två mil från Cuindil, där stjärnporten fanns. Väl 
där fanns inte bara stjärnporten, utan en underlig sjö som verkade koka och 
en stor pyramidanordning som tydligen var till för att lagra kara. Den 
fungerade inte längre nu när gahnlinjerna ändrats efter konfluxen.

Vi ställde oss på stjärnporten, som var ett pentagram ristat i en stenskiva 
där luften ovanför glittrade som en sjö eller som om det snöade där. Porten 
tog oss till midnattstornet, phiasmästare Zaldir Tarimas Vailas hem, i 
Chronopia. Vi bjöds på Cirbas utav honom medan han berättade att porten 
till Phisea var stäng, troligen på order av phiasen. Även porten till Lom var 
stäng då Sufian bestämde att vi skulle ta oss till Phisea med ett skepp istället, 
och skickade sin lärling Madias för att se till att ett skepp skulle stå redo 
när vi kom till Lom. Tydligen var Kejsaren av Chronopia Phiasens vasall, 
även om det rörde sig mer om en allians. 

Vi gav oss ut i staden och till ett växlingskontor, sedan vidare till 
tempelbackarna. Staden olika delar verkade till stor del vara självstyrda, och 
storleken på staden var större än något vi tidigare skådat. Väl där tog vi oss 
till Yvaintemplet, där Kandor höll en mässa och gav Yvains välsignelse till en 
präst där. Det var lite annorlunda där än hemma i Yavaris, bland annat så 
använde chronopierna rökelse under sin mässa. På vägen ut frågade jag om 
gift, då jag hoppades att det skulle hjälpa oss i striden mot demonen, vilket 
ledde till att jag fick rekommendationen att skaffa mig något de kallade 
”Svart Lotus”, som skulle gå att köpa på krogen med samma namn under 
Arenan. Jag lyckades på vägen tillbaka till midnattstornet köpa totalt 20 
doser av svart lotus på krogen med samma namn, jag fick till och med en öl 
med mina två behållare gift. De påstod att det stoppade hjärtat tämligen 



omgående efter att man fått det i sig. Efter mitt inköp återvände vi till 
midnattstornet, tackade för gästfriheten och hjälpen, sen tog vi stjärnporten 
till Lirgon, ett stort Phiastempel med viss bebyggelse runt. Vi stannade där 
över natten innan vi reste vidare till Loem, en hamnstad norr om Lirgon.

Vi kom fram till Lom den 20 juni, jag spenderade lite av resan med att lära 
Navi mer om ravenniter och skingra lite av hennes vidskepligheter kring dem. 
Väl där hjälpte jag till att lasta skeppet och sen bar det av samma dag, 
Madias följde även med oss. Vi nådde Ornum, Phiseas enda hamn, först den 
2 juli på grund av en storm som försenade oss. Under färden drömde jag en 
till dröm om Mira, den här gången stod hon i fören av skeppet och tittade ut 
över relingen. Hon vände sig om och sa en aning uppgivet att hon börjat 
acceptera det här, samtidigt som hon gav mig en kram. Då väcktes jag utav en 
av besättningsmännen som frågade om jag hade svårt att sova och erbjöd mig 
sprit, jag tackade ja.

Phisea och Frika
Vi möttes utav en fullständigt livlös och tom stad, bara husgrunderna 
återstod av Ornum, och landet var svärtat och förstört. Sufian var tämligen 
upprörd över det vi såg, och sjömännen som fanns i hamnen trodde pesten 
tagit de som gett sig in i landet. Vi gav oss genast av in mot land, sjömännen 
gav oss torkad fisk att äta, och skyndade mot Phiseas huvudstad Pacate. 
Sufian blev att mer nedstämd ju längre in i det döda landskapet vi kom, och 
efter ett tag frammanade han en ny stenjätte. Vi fortsatte efter en natts vila, 
några magiska skrifter jag fått av alverna hjälpe oss att komma fram några 
dagar tidigare då vi tack vare dem klarade av tre dagsmarscher på en dag 
innan vi behövde vila.

Den 5 juli kom vi så tilslut fram till Parcate som låg lika öde och förstört 
som Ornum och de andra städer vi passerat längs vägen. Sufian började leta 
ihop med sin stenhjätte, och lyckades tillslut hitta en mycket illa åtgången 
phias Merinon Phias. Han förklarade med en väldigt raspig röst att Frika 
hade tagit Lumia, Phias stav, men att den räddat honom från det öde som 



drabbat resten av Phisea. Frika fanns någonstans norrut, och efter en kort 
vila skickades Madias tillbaka med Merinon medan vi fortsatte jakten på 
Frika. Sufian och Madias tog ett sorgset farväl innan vi fortsatte norrut och 
de återvände söderut, vi gav dem även all mat de behövde för resan tillbaka.

Några timmar senare fick vi så syn på Frika, en enorm varelse vid 
horisonten. Vi visste inte vad vi skulle göra och mest stod där tämligen 
förvirrade, hon var som en enorm demonisk hund flera hundra meter hög. Det 
tog inte lång tid innan hon fick syn på oss och började storma mot oss, vi 
drog våra vapen och gjorde oss redo för strid. Josay stod redo med Neros då 
han var den bäste skytten av oss.

Josay avlossade Neros några sekunder senare, och den träffade Frika i ena 
ögat. Hon gav ifrån sig ett fasansfullt skrik innan hela hennes kropp 
förvandlades till rök som blåste över oss med sådan kraft att vi nästan föll, 
hade hon inte upplöst hade vi tveklöst krossats. När dammet väl lagt sig 
uppenbarade sig frika i en mer naturlig form, en sorts människoliknande 
varelse som bestod till större delen utav köttiga trådar tjocka som piskor. 
Kandor mötte upp henne direkt, och träffades i halsen utav en av hennes 
piskliknande beniga händer. Han föll som en fura. Någon tände Zachatons 
lampa, och en varelse uppenbarade sig ur den, sen släppte vi med bågar loss 
våra pilar mot Frika samtidigt som stenjätten försökte tacklade henne. Jätten 
missade, och Sufian fick ägna sig åt att försöka kontrollera sin varelse, som 
verkade fly kort där efter. Frika gick i strid mot lampvarelsen och våra pilar 
verkade inte göra mycket för att stoppa henne. Jag provade att stryka svart 
lotus över min nästa pil, och Sufian lät skjuta iväg tre stora ismissiler som 
verkade skada henne då hon började röra sig allt mer ryckigt. Lampvarelsen 
verkade gå hårt åt henne också då den nästan högg av några av hennes fingrar, 
även om det krossade dens yxa. Sufian avlossade ännu en salva ismissiler 
mot Frika samtidigt som hon förstörde lamvarelsens hjälm. Hon vände sig 
där efter mot Josay, som inte han dra sitt svärd utan var tvungen att försöka 
kasta sig undan hennes svepande attack, och sen en till. Han klarade sig 
undan den första, men den andra träffade honom i bröstet och han föll. Jag 



insåg att vi skulle behöva Neros igen för att få ett slut på det här när hon 
vände sig mot mig, men såg då att Sufian redan var ett steg före mig då hans 
stenjätte kom springande med Neros i handen. Han högg den i ryggen på Frika 
som gav ifrån sig ännu ett hemskt klagoskri innan en dimvåg svepte över oss 
och jag förlorade medvetandet.

Ett möte med vår far
När jag vaknade var det alldeles svart kring mig, de andra var där också, jag 
kunde känna deras närvaro och höra deras andetag. Sakta tändes små vita 
ljus i fjärran som stjärnor på natthimlen. Jag och de andra reste oss upp och 
kände efter för att se om vi var skadade, men Kandor och Josay som var de 
som skadats verkade oskadda.

I fjärran trädde Yvain själv fram i en ganska makaber klädnad. Vi ställde 
upp oss på led innan han kom fram till oss och log.

”Jag är stolt över er och vad ni har gjort, mina söner och döttrar, och jag vet 
att även Kaleb ler för er. Det här är en stor tid, men det är dags att lämna 
världen till mina arvingar, precis som Kaleb gjorde till mig och mina syskon 
i sin tid.”

Sen log han för sig själv, det verkade som om han tänkte tillbaka på den tiden 
då han och de andra hjältarna vandrade på Altor.

”För min del så har min själ redan lämnat Altor och jag har återförenats 
med min far. Min kropp vilar i min grav på Hjältarnas Ö där ni alltid 
kommer att kunna söka efter tröst. Jag kommer alltid att finnas i era 
hjärtan, så låt dem vara er vägledning.”

Han gick sedan fram till var och en av oss, förde höger handflata mot pannan 
och ritade ett vertikalt streck av blod och förde sedan den vänstra till axeln 
för att lugna var och en av oss. Sedan tog han ner högerhanden till den andra 
axeln och döpte oss en efter en.



”Jag döper dig Kandor Ivanes till Solens son, för du kommer alltid att bära 
med dig ett inre ljus som kommer att lysa över ditt folk. De kommer att följa 
dig på samma sätt som de följer solens strålar.

Jag döper dig Zeberyonas Ivanes till Jordens son, för du äger dess orubbliga 
vilja och endast den kommer att känna av din närvaro där du sätter dina 
steg och tar dina andetag.

Jag döper dig Josay Ivanes till Isens son, för den har härdat dig och dess 
blanka yta tillåter ingen att ta dig för given utan bara se sig själv. Den har 
skänkt dig en ovärderlig kyla över livet som skapar en kamp för att du inte 
ska smälta.

Jag döper dig Tlenavi Ivanes till Vindens dotter, för vindarna har alltid 
smekt ditt hår som en älskande och den bris du bär med dig kommer att sätta 
hopp i folkens hjärtan.

Jag döper dig Titziana Ivanes till Havets dotter, för dess äventyrlighet och 
skönhet finns inom dig. Med havets kraft gör du som du vill, när du vill och 
ingen kommer att kunna stå i din väg.

Ni, mina barn, kommer att behöva vila nu, för ni har en stor kamp framför 
er och många strider. Kom även ihåg att det är det sista slaget som avgör 
kriget.”

Sen somnade vi in igen, jag hade en ny dröm där jag såg Raldin. Min syster, 
deras barn och hennes make var hängda. En korp hade börjat festa på deras 
kroppar, men min bror Vlasis kom förbi och tog ner dem innan han la dem 
alla på en kärra och tog dem till en plats utanför staden där han begravde 
dem. Vid deras grav hörde jag honom viska ”Zebbe, vart var du, var är du? Du 
behövdes här”… jag klarade inte att se mer och begravde mitt ansikte i mina 
hände. Då önskade jag att jag blivit bonde istället, men då hade jag aldrig 
träffat Mira så jag ångrade snabbt det beslutet. Men nu var jag Yvain son… 
jag som bara skulle återta Neros från en tjuv och sen försöka slå mig till ro 
med Mira. Nu var hon död och jag skulle ut i krig enligt min far…



Återuppstånden från de döda
Jag vaknade och fann mig själv täckt med aska, över oss stod en ung man 
som visade sig vara Navis son Hjatlen Flewi. Jag frågade vilket år det var och 
fick 1683 i november månad, som svar. Vi hade legat där i nästan 17,5 år 
sedan vår strid med Frika, Vi fann Sufians trasiga kläder kring ett skelett i 
närheten, vi kunde bara anta att han dött när vi besegrade Frika. Det var 
sorgligt, han var en god man och han förtjänar att minnas och äras för sitt 
offer. Vår utrustning hade till större delen förfallit och rostat sönder genom 
åren, så vi lät den ligga kvar.

Hjatlen hade fått hjälp av Merinon Phias att ta sig till oss, han var nu 
phiasmästare då en ny phias utnämndes efter att nyheten om Phiseas 
förintelse nådde fastlandet. Hjatlen var tydligen immun mot pesten på ön. 
Han berättade att phiasiterna, yvainiterna, breoniterna och sedoniterna samt 
några andra fraktioner samlats i Isenfort för att förbereda ett krig mot 
ravenniterna. Isenfort var nu huvudstaden i det phiasitiska landet Ornaq på 
den västra kusten om Borgasviken. Vi sågs nu tydligen som martyrer och 
hjältar då vi offrat våra liv för att rädda världen från Frika. Han tyckte att 
vi borde bege oss till Isenfort, då Merinon gärna ville träffa oss.

Vi började röra oss mot Ornum, och efter cirka 30 timmar kom vi fram. 
Besynnerligt nog kände ingen av oss, bortsett från Hjatlen, varken hunger, 
trötthet eller törst. Ännu mer besynnerligt var att vi nu alla kunde tala och 
förstå borgiska. Vi talade lite med sjömännen, men de hade inte mycket att 
säga om vad som skett de senaste åren. Vi väntade på att Hjatlen skulle sova 
färdigt innan vi dagen därpå, den 20 november 1683, satte segel mot 
Hjältarnas Ö för att söka upp Yvains grav innan vi fortsatte till Beldlhamn. 
Den stor som tidigare härjat kusten hade upphört när vi närmade oss, och 
vinden var nu utmärkt även utan Navis hjälp. Hon prövade sin magi under 
färden och fann att den vuxit sig starkare, även jag och Kandor fann att vår 
magi vuxit sig starkare vilket ledde till att jag på kvällen beslutade mig för 
att låta Zeberyonas Jerennecc gå i graven och förändrade mitt utseende och 



min fysik till nära nog övermänsklig. Zeberyonas Jerennecc var död, jag var 
nu Zeberyonas Ivanes, Jordens Son.

Samma dag insåg vi plötsligt att vi lämnat Neros och Lumia på Phisea, och 
Navi flög iväg för att hämta dem. Hon hittade bara Neros, av Lumia fanns 
inte ett spår.

Vi anlände så småningom till Hjältarnas Ö strax efter midnatt den 22 
november. Vi gick i land medan Hjatlen stannade ombord för att sova. Vi 
kom tillslut till hjältestatyerna på ön, som är uthuggna ur berget och 
betraktade dem ett tag innan vi såg att det fanns en ingång vid Yvains staty. 
Vi gick in och följde gången till ett rum där, vad vi kunde anta av reliefen 
ovanpå den, Yvains sarkofag stod. Mot sarkofagen stod Keldos, Yvains spjut 
lutat. På sarkofagens kortsida stod det ”Låt era hjärtan vägleda er.” Lägre bak 
i rummet stod fem mindre sarkofager med locken på sidan, de var alla 
tomma och vi kunde bara anta att de var menade för oss. Av någon konstig 
anledning fann vi alla ändå att rummet på något sätt var väldigt lugnande 
och fridfullt, vi hade velat stanna där längre men på morgonen återvände vi 
och fortsatte vår färd mot Beldahamn. En torusörn började följa oss efter att 
vi lämnade ön, ett gott tecken.

Efter att vi nått Beldahamn den 25 såg Hjatlen till att ordna oss lite nya 
kläder och hästar. På kvällen när vi slagit läger såg vi att örnen plötsligt vek 
av norrut och vi bestämde oss för att följa efter den. Vi lämnade en aningen 
förvirrad Hjatlen att vakta hästarna och lägret. Efter någon timmes färd upp 
i bergen stod vi så öga mot öga med en stor svart drake, Torus, Kalebs 
adjutant och kanske Altors mäktigaste varelse. Han välkomnade oss 
telepatiskt och önskade oss lycka till på vår fortsatta resa. Vi fick veta att 
konfluxen hade väckt honom från hans dvala, och att hans uppfattning av tid 
var tämligen olik vår. Det tog oss ett bra tag att förklara för honom att 
Ravennia börjat följa Karon. Han förklarade för oss att Altor behövde både 
Kaleb och Karon, och att det var Själatjuven som var världens ondska och 
anledningen till varför han stannat på Altor. Innan vi skiljdes åt frågade vi 
honom om vi någonsin skulle se honom igen, och han sa att om det verkligen 



var nödvändigt skulle han besöka Hjältarnas Ö någon gång varje sekel. Vi tog 
farväl av honom och återvände till lägret där vi talade under natten om vad 
som hänt.

Dagen därpå, den 26, så nådde vi tillslut Isenfort och släpptes in då vakterna 
kände igen Hjatlen. Vi fick vänta en stund i entrén innan Hjatlen kom 
tillbaka med Merinon, som såg sig lik ut trotts att han borde vara runt 80 år 
gammal nu. Vi fick höra vad han hade gjort efter att vi skiljdes åt på Phisea 
och martyrversionen om vår strid mot Frika, medan vi berättade vad som 
egentligen skedde efter att vi skiljdes åt. I februari är det planerat att vi ska 
marschera ut i krig, och Merinon ville presentera oss inför krigsrådet. Medan 
vi väntade kom Andaria och återförenades hjärtligt med Josay, det var en 
plågsam påminnelse om hur mycket jag saknade Mira…

Senare presenterade vi oss inför krigsrådet, och efter lite uppvisande 
accepterade de oss som Yvains arvingar. Jag passade på att förnedra den 
Chronopiske ambassadören en aning då hans fräckhet irriterade mig.

Sen dess har jag träffat det som fanns kvar av min familj, Kandor har 
träffat sin fru och dotter, Navi hämtat Hjil från Fryvien, jag fick äntligen 
möjlighet att i fred sörja Mira, vi har varit ute på jakt och Navi har blivit 
attackerad av en ispanter och så vidare. Jag och Kandor höll en mässa i 
Yavaris och drack lite ihop med vår gamle vän Gelemar och Navi håller på att 
driva magikerrådet till vansinne med sina ständiga frågor om allt möjligt… 
jag skulle ljuga om jag sa att jag inte finner det lite underhållande och 
skönt, då i alla fall en av mina syskon verkar lika vilsen som jag.

Det enda problemet såhär långt var under en diskussion vi hade under jakten 
då Josay talade om Mira. Jag var tvungen att lämna de andra en stund för 
att samla mig, jag ville döda honom, men jag vet att det inte skulle hjälpa 
eller att jag skulle få Mira tillbaka. Han gjorde vad han var tvungen till, 
precis som vi andra… men när jag ser honom med Andaria, deras lycka är 
som en ständig kniv i ryggen. En ständig påminnelse om vad jag har 
förlorat, och han verkar fullständigt ovetande inför det, den själviska jäveln. 



Om det inte vore för att vi måste visa enad front skulle jag honom sönder och 
samman…

Jag undrar om Mira kände till mitt öde, om hon fortfarande finns kvar i 
mina drömmar… jag skulle verkligen skulle behöva henne vid min sida nu. 
Jag känner mig så vilsen, det förväntas stordåd av oss men jag vet inte ens 
vem eller vad jag är längre… 

Navi lugnade ner sig med att ständigt sammankalla magikerna här så fort 
hon kom på något att fråga, och gick istället över till att försöka hitta någon 
lämplig make till kronprinsessan Emine. Hennes stackars son Hjatlen 
anförtrodde sig tillslut till mig om att hans mor började gå överstyr. Jag vet 
att hon bara gör så gott hon kan, men hon försöker alldeles för mycket nu.

Jag talade med Andaria för några dagar sedan, vi tog en promenad ute på 
borggården ihop i gryningen. Jag pratade mest med henne om Mira, och om de 
skuldkänslor som växer inom mig för varje dag som går. Hon gjorde så gott 
hon kunde för att muntra upp mig, försöka få mig på andra tankar och 
kanske hitta någon att skylla på. Hon påpekade även att jag började likna 
Kublai, då vi båda verkat tappat bort kärleken till världen efter att förlorat 
den vi älskade. Jag kan inte svara för Kublai, men för varje dag som går växer 
hatet inom mig… jag bryr mig inte längre om jag lever eller dör… jag orkar 
nog inte hålla på att skriva mycket mer nu. Jag hade hoppats att det på något 
sätt skulle lindra mitt samvete, men att blicka tillbaka såhär gör det bara 
värre.

Som en sista notis i min berättelse kan jag lägga till att jag ikväll ertappade 
en liten lönnmördare vid namn Ranja i mitt rum, tydligen var hon ute efter 
mig… jag börjar verkligen förlora mig själv då jag för en stund övervägde att 
ta henne med våld som ”straff”, men som tur var finns den lilla viskningen 
fortfarande kvar i mitt huvud… om än svagare än någonsin.

Det är nu den 6 januari, 1684. Vi har tagit emot några Nerospilar från de 
olika ordnarna, Kandor har gift sig med kronprinsessan Emine och mottagit 
något de kallade för Solsvärdet. Titziana har fått en grip och verkar en aning 



uppspelt över det, trevligt att se antar jag, men all denna glädje runt mig gör 
bara att min egen sorg väger allt tyngre…

Samma natt kollade jag till min lilla fånge, och sen vandrade jag och Navi 
runt tillsammans i fortet en stund… det var trevligt med lite sällskap, även 
om hon fort tröttnade och gick för att läsa något. Senare samma natt mötte 
jag en mystisk kvinna i korridorerna, med en bekant tatuering under 
vänsterögat. Hon hälsade mig med mitt förnamn och bad mig kalla henne 
Zari, samt att hon tyckte det var trevligt att träffa mig igen. 

Jag förstod först inte vem hon var, men då förvandlades hon till något jag 
förgäves försökt glömma, Zarithaia. Jag kände mig förbannad över att hon 
fortfarande var i livet, men hon påstod oavsett att Mira är i livet och att 
hennes avrättning och fängelset bara var en illusion tillsammans med resten 
av vårt fängelse. Hon sa att hon efter slaget mot ravennias barn gärna skulle 
återförena mig med Mira. Jag har svårt att tro henne men det gav mig ändå en 
gnutta hopp. Kanske finns inte Mira kvar, men jag har i alla fall möjlighet 
att utkräva min hämnd på Zarithaia själv. Om jag överlever kriget mot 
ravenniterna kommer jag att söka upp henne. 

Hon ska få betala med sitt liv för vad hon gjort…
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