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De Hängivna i Chronopia 
Välkommen 
Jag ser att du gör stora ögon över templet. Ja, det är onekligen ett fantastiskt byggnadsverk - ett verkligt 
monument över de Hängivnas makt. Vad heter du? Joar? Trevligt att träffas Joar. Själv heter jag Greig 
och skulle gärna visa dig runt om du inte har något emot det. Inte riktigt säker? Nervös? Du är inte säker 
på om du kan lite på mig? Din mors sista ord när du lämnade gården var: "Och Joargubben, lite inte på 
någon, allra minst de som man verkar kunna lita på, det är de som är allra värst."? Din mor verkar vara 
en mycket klok kvinna, och jag förstår om du vill visa din respekt för henne genom att följa hennes råd. 
Jag ber om ursäkt för att jag var så påstridig. Det kanske går bra om vi står här utanför och pratar lite. 
Det går bra? Utmärkt. 

Jag vet inte vad du har hört om de Hängivna tidigare, men det mesta av de rykten som färdas land och 
rike kring, som sprids likt löpeldar över den kända världen, är illasinnande skrönor avsedda att svartmåla 
oss, att dra oss i smutsen, få oss att framstå som en hoper obarmhärtiga plågoandar, hänsynslösa 
förtryckare. Det stämmer? Det är precis vad du har hört? Att vi tvingar världens folk till förömjukande 
kapitulationer bara för att slakta dem i tusental likt värnlösa får, och sprida deras inälvor över slätterna 
för de rödhövdade asgamararna att njuta av? Bränner byar, tarmdrar, hänger, steglar, garotterar och 
bränner såväl kvinnor som barn på bål om de vägrar underkasta sig? Att vi skövlar hela länder, sänker 
bördiga öar i havets djup, gör de besegrade folken till våra slavar, vilka vi njuter av att suga ut, och 
lämnar dem endast så mycket man att de knappt överlever från en dag till en annan? Att våra 
guvernörer regerar med järnhand, sträckbänk och en välslipad sågklinga, låter de underkastade folken 
framleva sina dagar i bojor, medan deras fallna krigare reser sig och återvänder från de döda, för att 
ansluta sig till våra oövervinnerliga styrkor? Att våra krigare är hänsynslösa monster, råbarkade barbarer 
som utan betänkligheter ger sig hän åt vansinnesdåd, det ena mer fruktansvärt än det andra? Sliter ut 
våra motståndares inälvor med bara tänderna, gräver upp gravfält bara för att skända liken med 
satanistiska ritualer, äter ofödda foster med glupande aprit, kokar krigsdroger på stinkande kadaver, 
våldtar döende ungmöer som hålls vid liv endast av den smärta vi åsamkar dem!? Någon måtta får det 
väl ändå vara? Du hör ju själv hur överdrivet allt det där låter. Inte kan det väl finnas människor så 
grymma att de är kapablia att utföra alla de illdåd du berättar om? Titta på mig. Ser jag ut som en som 
skulle kunna slita inälvorna ur en havande kvinna med mina bara tänder? Nej, just det. Men 
högländarna, dvärgarna och alla de andra plågade folken, skulle de vara lögnare, frågar du dig. Jag ser 
att du inte riktigt vet vad du skall tro. Min vän, när jag är färdig med dig kommer du att vara övertygad 
om att de Hängivna är den kända världens rättmätiga härskare, de mest rättvisa och godhjärtade 
varelser som någonsin satt sin fot under den chronopiska solen 

Lögnen 
Att folk ljuger är vanligt. Särskilt här i Chronopia. Här ljuger folk värre än en otvättad goblin luktar, de 
ljuger som borstbindare, som lismande kejserliga diplomater, bara för att få sin vilja fram, för att 
sanningen inte är god nog för dem, för att den inte gagnar dem, för att den inte tjänar deras syften. Vi 
Hängivna - vi kallas så för att vi så fullständigt överlämnat oss till vår härskare Karon, åt honom att göra 
vad han önskar med våra själar - hyllar sanningen mer än något annat. Sanningen är det enda rena, det 
obesmutsade, som när den uppdagas alltid för något gott med sig. Sanningen är ett mäktigt redskap som 
kan välta tyranner och yviga diktatorer. Hela dynastier, jättelika uråldriga riken, har gått under när det 
visat sig att deras tillvaro baserat sig på en lögn. I Chronopia lever man lögnen. Man andas den, man 
äter den, man för den vidare från mun till mun. Överallt finns lögngen och den lever sitt eget liv. För den 
som kommer ny till Chronopia, som i mina ögon är en fantastisk, men skräckinjagande stad, är det lätt 
att slukas av lögnen, förloras i dess förrädiska enkelhet, förföras av dess ljuvliga lockelser och snart bli 
en del av den. Man brukar säga att varje chronopier är en lika god lögnare som han är chronopier. Folk 
tänkter inte på sig själv som chronopier -  de ser sig som alver, sturska dvärgar, wongoser, stolta 
högländare eller mäktiga sabranska ökenriddare - och därför förstår de heller inte att de är fångade i den 
chronopiska livslögnen. Chronopia har kopplat ett grepp om dem - ett grepp staden aldrig kommer att 
släppa, om vi inte besegrar den. 

Men de ute i landet, i hela den kända världen? De stackars bönder som fått sina byar jänmade med 
marken, de slottsherrar som fått sina borgar stuckna i brand, de talar väl ändå sanning menar du? Man 
kanske skulle önska att det var så och det må vara hänt att de tror att de berättar sanningen. Men 
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sanningen är inget entydigt begrepp - i en mening finns det lika många sanningar som det finns 
chronopier - och de saknar förmågan att se saker och ting i sitt rätta ljus. De saknar kunskapen; de 
saknar hängivelsen. 

Högländarna och dvärgarna sa du tidigare, inte sant? Bra. De högländare du träffat menar säkert att vi 
drivit dem från deras land med våld, skövlat deras städer, ödelagt deras ordensborgar och mördat deras 
folk. Det må vara sant. Men vad de glömmer att förtälja är sin egen historia. Hur de genom hundratals år 
utvidgat sitt rike genom sitt heliga krig, hur de för sin gud Bathomets räkning lagt under sig kungadöme 
efter kungadöme. Hur de genom brutala folkmord, skamlösa våldtäkter, besinningslösa plundringar, 
förödande mordbränder och rituella barnoffer ökat sitt rikes gränser, tvingat folk efter folk till 
kompromisslös underkastelse, och hur de genom hedersklingornas mission frälst de i deras ögon 
oupplysta hedningarna. När vi kämpar mot högländarna, är det för de förslavade folkens frihet, för att 
befria dem som i generationer har levt under de skäggprydda barbarernas tyranni. Vi vill ge dem en 
möjlighet att leva sitt eget liv, på sina egna villkor. Du tror mig? Bra. 

Dvärgarna är etter värre än högländarna. De ger sig visserligen inte ut på brutala erövringskrig, de 
varken skövlar, plundrar och eller bränner hela byar utan urskiljning, eller tvingar folk till underkastelse. 
Men de är den kända världens största egocentriker, uppblåsta girigbukar som inte bryr sig om någon 
annans välfärd än sin egen. De gömmer sig djupt under sina berg där de för egen räkning bryter de 
värdefullaste malmerna i ofattbara kvantiteter, de skördar glittrande ädelstenar - rubiner, smaragder, 
opaler och diamanter - som en låglandsbonde skördar sitt vete. De har större rikedomar än någon annan 
någonsin kunnat drömma om och i mörkret under de gigantiska bergsmassiven sitter och stirrar hålögt 
på sina pengar, dreglar som ett troll som får se ett köttben när det svaga ljuset från deras lyktor 
reflekteras i dukaternas välpolerade yta. Ja, det stämmer att vi brutit oss in i deras kungadöme, ja, vi 
har plundrat deras skattkammare, men bara för att dela med oss till resten av världen, för att ge alla en 
möjlighet att ta del av den rikedom som dvärgarna genom årtusendena förnekat oss. Vi är alla barn av 
samma verklighet, födda av samma jord. Vilken är väl deras rätt att stänga oss ute från något som 
rätttmätligen måste anses tillhöra oss lika mycket som det tillhör dem. 

Vad gäller de andra folken - låglandsbönderna som gererna, dykerna och eriterna - så är allt de berättar 
om de Hängivnas förtryck ren och skär lögn. Deras skildringar av vår grymhet är bara ovanligt långlivade 
fantasifoster. De som lämnar gemenskapen på slätterna för att söka lyckan i det chronopiska 
stadsmyllret är oftast utstötta, brutala brottslingar, utan ånger eller empati, som försökt skada samhäller 
i grunden. Du måste förstå att vi Hängivna inte vill skada någon, vi vill bara allas bästa. 

Läran 
Vad allas bästa är? Det enklaste sättet att förklara det är att förklara läran, förklara Karons budskap för 
dig. Du kanske känner till den sanna legenden om Karon och Kaleb: tvillinggudarna. Nej, inte den som 
berättas av revisionisterna, de som vill dölja sanningen från världens folk. Du vet att det bland 
gudinnorna fanns en underskön kvinna som hette Morgana. Hennes hjärta var sedan länge Karons, inte 
Kalebs som vissa vill göra gällande. Hon hade trollbundits av hans skönhet och hans sinnes renhet första 
gången de möttes och de skulle vigas till man och hustru inför den himmelska församlingen. Men också 
Kaleb älskade Morgana och kunde inte stå ut med att se sin broder äkta henne. Dagen innan bröllopet 
skulle stånda förråddes Karon av sin illvillige tvillingbror och fängslades av mörkrets makter djupt under 
de svavelosande oceanernas rödglödgade böljor för sin broders avundsjuka. Där har han dväljts tills han 
av en lycklig slump befriades av en fiskare och kunde återvända för att ta upp kampnen med sin broder 
och befria världen från all den ondska som Kalebs regerande hade skapat. Karon har bara ett mål: att 
alla världens folk skall kunna leva sida vid sida i en harmonisk tillvaro. Någon gång i framtiden kommer 
Karon att ha enat den kända världens alla folk, att ha krossat alla orättfärdiga tyrannier, befriat alla 
förslavade folk från sina bojor, utplånat alla orättvisor och korsat alla gränser, låtit fördämningarna 
brista. Då kommer hatet att vara en bortglömd känsla, då kommer världen att hållas samman av folkens 
obegränsade kärlek till sin befriare, sin övernaturlige frälsare. När Karon är världens konung kommer 
ingen någonsin att behöva hungra eller törsta, ofredas av sin giriga granne eller av sin blodtörstige make. 
Man kommer att kunna vandra på gatorna även i en syndens högborg som Chronopia utan att behöva 
frukta för sitt liv, utan att ständigt behöva krama hjaltet så att knogarna vitnar, spänna varenda muskel i 
kroppen som en bågsträng, eller stressad spana upp och ned för gatorna för att försöka upptäcka de 
illvilliga lönnmördare, hungriga troll, hämndlystna hyrsvärd och dekadenta alvynglingar som ligger på lur 
i skuggorna. Tänk dig, hela världen som ett enda rike; från tundrorna, de frusna ödemarkerna i norr, till 
söderns svavelosande magmaoceaner; från österlandets ångande djungler, till bergsmassiven bortom de 
sabranska öknarna; från de öppnade dvärgiska kungadömenas djupaste hålor till de giganstiska 
städernas högsta molnklyvartorn. Ett enda enormt rike, där alla lever i fred, där ingen längre behöver 
känna rädsla. Ja, visst låter det somen underbar vision. Men vägen dit är ännu lång och för att nå fram 
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behöver vi all hjälp vi kan få i kampen mot de styggelser som förrädaren Kaleb har besudlat skapelsen 
med. Även du kan hjälpa oss att nå vårt mål - en värld, ett folk, en härskare. Universell, 
dimensionsöverskridande kärlek och världsomspännande harmoni. Fredens gyllene era hägrar som en lön 
för mödan för de som har mod nog att stå för sanningen. Ingen gåva, inget offer, är för litet eller för 
stort i de Hängivnas tempel. Nå, vad säger du? Tror du att jag kan få dig den där guidade turen nu? 
Utmärkt! 

De Hängivnas tempel 
Stig in! Känn dig som hemma. Räds inte tempelväktarna - de gör dig inget om du inte börjar, och även 
då försöker de vara så skonsamma som möjligt. Siktar med osviktlig precision mot huvudet så att du inte 
skall känna något när du kastas till vargryttarnas ulvar som lever under tempelgolvet. Skämt åsido, här i 
de Hängivnas tempel är alla besökare välkomna. Vi välkomnar till och med våra fiender i hopp om att de 
när de träder inför Karons prakt skall uppfyllas av det gudomliga ljuset och komma till insikt om sina fel 
och brister och lämna ansvaret för sin frälsning i våra händer. Det händer att till och med så förtappade 
och dekadenta varelser som den illvillige Kalebs skapelse alverna kommer hit och faller på knä inför vår 
gudomlige härskare och ber om ursäkt för sitt liv i otukt och villfarelse, ber på sina bara knän att Han 
skall föra dem tillbaka till den rätta stigen, bli deras vaksamme herde och skydda dem från ondska och 
förbannelser. 

Nu går vi genom Karons gång, en av de fyra breda pelargångar som leder in mot altarsalen där den 
upphöjdes staty vilar under en enorm kupol och solens strålar smeker hans kropp likt beröringen från 
hans älskade Morgana. Hans bror må ha dödat henne, men deras kärlek kommer aldrig att dö. Sann 
kärlek varar för evigt. 

Där uppe i nischerna - ja, väggarna är högre här än i många av de höga tornen - ser du statyer som 
föreställer tempelherrar, tempelmästare, överherrar och mörkerlorder. Mäktiga män vars visdom behövs i 
ett mörkt tidevarv som detta när inte ens Vetenskapsakademin förmår upplysa oss om saker och tings 
verkliga natur. Imponerande? Statyernas storslagenhet för onekligen tankarna till Boridusstatyn, och det 
är det som är meningen. De är alla prominenta Hängivna, starka ledare för ett starkt folk som inget 
hellre vill än att se rättvisa skipad. De leder oss såväl i vår vardagliga gärning som på slagfältet, där vi 
kämpar för den kända världens befrielse från Kalebs tunga ok. Till höger ser du överste tempelherre Reik, 
en i sanning god och handlingskraftig man. På veckans sjunde dag finner du honom här då han leder en 
praktfull mässa till Karons ära. Fantastiskt gripande talare, en gudabenådad demagog och retoriker. Han 
är så nära den uppenbarade sanningen man någonsin kan komma. Om du frågar mig är han de av oss 
som står Karon allra närmast. Bredvid honom finner du Weir, en av mörkerlorderna. Vilka mörkerlorderna 
är? Det är de som utgör de Hängivnas råd, som befaller över våra gesanter, guvernörer, ambassadörer 
och konsuler, som ser till att vårt budskap fortsätter att spridas över världen till de fattiga och de rika, de 
förtryckta och förtryckarna. De flesta av dem har varit tempelherrar eller tempelmästare, men några är 
gudasända, de är budbärare direkt från Karon. Weir är en av dem, en av Karons sanna söner. Om han 
predikar? Nej, de kan inte blanda sig med folket. De är alldels för känsliga för de smutsiga kraftfält, de 
besudlade astralprojektioner som genomsyrar den chronopiska atmosfären. Om de talar inför folkmassor 
riskerar de att befläcka sin gudomlighet, exponera sig för den illvillige Kalebs ränker. Han vill givetvis 
inget hellre än att se dem alla döda, slitna från sina värv som frälsare av världsförstörarens hantlangare. 
Längre ned i raden av dyrkansvärda ledare ser du Rawtmann Eirl, de Hängivnas ambassadör i de 
sabranska ökenländerna. Det sägs att han personligen är bekant med storsultanen själv. Många menar 
att sabranerna snart frivilligt kommer att ansluta sig till våra Hängivna skaror, och bli en del av den 
underbara gemenskapen. För varje folk, för varje ras, för varje stolt krigare som tar sitt förnuft till fånga 
och rättar sig in i de Hängivnas led kommer vi ett steg närmare Fredens gyllene era; det slutgiltiga 
paradiset på jorden. 

Rent? Fint? Blänkande? Det stämmer utmärkt. Det är så vi Hängivna vill ha det. Inga onödiga 
smutsfläckar, inga skamliga dammråttor, ingenting som kan frånta vårt verk dess strålande, stolta glans 
släpps in här. Flitiga volontärer rengör golv, väggar och tak med minutiös noggrannhet från morgon till 
kväll. 

Ja, men så säg någonting då! Strålande, inte sant? Magnifikt? På min ära. Överväldigande? Onekligen. 
Gudomligt? Det är åtminstone tanken, min käre vän, En sann gud, förtjänar en gudomlig avgudabild så 
att hans övernaturliga glans kommer till sin fulla rätt. Du vill falla på knä? Varsågod. Låt mig inte hindra 
dig från att ge utlopp för den frustration som dämts upp inom dig under åren på landet, under åren av 
ovisshet, under åren av okunskap, under åren innan du såg ljuset, innan du förstod att Karon var den 
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som skulle brringa harmonin till världens folk. Vad är det jag ser? En tår? En tår av hängivelse? Vilket 
underbart sammanträffande. Får jag lov att komma med ett litet förslag...? 

Att tjäna sin gud 
Om du skulle vara intresserad av att hänge dig, gå upp i Karons stolta kamp för en bättre värld med 
kropp och själ, bli ett av Karons lamm, en av de han skyddar och samtidigt själv göra allt som står i din 
makt för att förhindra att lögnaren och smutskastaren Kaleb går fri och kan fortsätta att sprida sitt 
mörker över världen, så finns det många sätt på vilka du kan bidra till att göra oss starkare. För de som 
ännu inte är så starka i sin tro, och bara vill hjälpa till utan att själva göra allt för stora offer, finns det 
möjlighet att bli volontär. Vad det innebär? Om du väljer att bli volontär kan du få ägna dig åt många 
olika saker. Vi rekommenderar att man studerar de Upplystas skrifter för den breda massan minst ett par 
timmar om dagen för att komma närmare Karon. Detta för att förstå hur de upplysta tänker och hur du 
själv bör tänka - hur du lämnar dig själv och går upp i kollektivet, i det stora, hela och sanna. Du kan 
ägna dig åt att dela ut flygblad, pamfletter och stridsskrifter där vi förklarar vårt ärende, där vi förklarar 
att vi ha kommit till Chronpoia för att lösa mörkrets föbannade knut och släppa loss de ljusa krafter som 
under eoner hållits fängslade under staden. Hur vi kämpar för att rädda de redan förlorade, dekadenta 
chronopierna från ett öde värre än döden. Hur vi försöker väcka de slumrande helgon och frälsare som 
vilar inom var och en, men som hotar att kvävas och förgiftas av den ruttna likstanken, den 
alltgenomsyrande miasman, som fyller den chronopiska luften, från Fyrbåken till Elyseiska porten, från 
Grytan till Tempelbackarna och bortom Demonstaden. Du kan få polera golvet i våra Dödens tempel. Ja, 
det är vad det oupplysta chronopiska folket så förment kallar dem, själva ser vi dem som Fredbringarens 
boningar, eller få den stora äran att slava ideellt som tjänare, passopp, dräng eller stallpojke hos någon 
av våra ambassadörer eller kanske rent av hos någo av tempelherrarna i hans gemak i templet. Det låter 
trevligt, meningsfullt och ärorikt, men du tror att du är ämnad för något större? En religiös kallelse 
bortom det förståeliga? Jag, vet precis vad du talar om min unge man. Du skall besöka något av våra 
ståtliga mörkerkloster. 

Klostren, min gode vän, är vår plantskola för blivande mörkerpräster. Där drillar vi unga prästämnen för 
att bli morgondagens sanningssägande profeter. För att kunna sprida budskapet, se till att det når 
världens alla hörn lika säkert som våra Edsvurna kämpar ned motståndarnas brutala arméer, måste de 
nå religiös fulländning, nå fram till den Svarta sanningen, den svåra men ofrånkomliga sanningen som 
hägrar vid botten av den skrikande avgrunden. Dagarna i ända studerar de det ultimara skrivna ordet, 
Karons Nekronomicum, för att nå insikt, för att hjälpa sig själva och andra till ett bättre liv. För att vara 
förmögen att göra det goda måste man ha skådat det fruktanssvärda, det mest horribla, det onämnbara 
som dväljs bortom de magiska barriärernas skeva gallergrindar av svart stål. För att kunna frälsa världen 
måste de också lära sig att förgöra den, att bringa förkrossande förödelse, att få degenererade och 
smittsamma sjukdomar att sprida sig över kontinenter som varet i ett infekterat sår täcker det från kant 
till kant, att skapa monster mer frukansvärda än de mest avskyvärde demoner. Våra bespottare pekar på 
våra fruktansvärda förkämpar eldsdjävlarna, våra hornhudade mastodonter och våra ylande håriga 
ulvryttare och skriker att vi är demoner, att vi är mörkrets hantlangare. Och vissa tror dem. Vad de inte 
förstår är det du förstått. Att demonerna, de fruktansvärda monstren bara är ett nödvändigt ont på 
vägen mot befrielse, på vägen mot en enad underbart blomstrande värld, på väg mot Fredens gyllen era. 
Jag kan se hur glöden brinner i din själ, hur du längtar efter att få sälla dig till dem som gör en skillnad! 
Du skulle säkert bli en ypperlig profet. Eller kanske en sann krigare? 

Är du duktig med svärdet pojk? Lärde far din dig aldrig att slåss som en man innan han lät dig dra åstad 
för att söka äventyr i den farligaste staden i hela den kända världen där det går tjugo livsfarliga 
lurendrejare på varje trevlig och hederlig människa? Dumt. Men du har sett både Grytan och 
hamnkvarteren och överlevt. Faktiskt varit i Wallipoli. Oj, oj, oj - det var inte illa. Men du behöver nog en 
del träning i alla fall och vi skall nog kunna ge dig den träningen. Du förstår, här i Chronopia måste du 
lära dig att försvara dig. Även om det är svårt att veta varför, så vill dig alla illa. Kom ihåg det: alla vill 
dig illa. Utom vi förstås. Vi vill bara ge dig en gemenskap att tillhöra, en helhet att vara en del av. Följ 
med mig in i kapellet här. Är du redo att ge dig hän, pojk? Bra. Se inte så förvånad ut utan bara följ mig 
nedför trapporna, så har vi det snart avklarat... 

Att bli hängiven 
Mörkt? Det är lätt ordnat. Så där jag. En fackla som sprider ljus i den mörka tillvaron i underjorden precis 
som vi Hängivna är ljusbringare i världen ovanför. Tycker du att det ser obehagligt ut med alla de 
suspekta väggmålningarna och tavlorna och statyerna med demoniska motiv? Du blir illa till mods av 
facklans flackande sken? Vart vi ska? Det är ingen fara. Vi skall bara några korridorer bort till en av de 
mörka kamrarna där du skall få din hängivna välsignelse, och bli upptagen i vår cirkel. 



Stämningstext för kampanjen Den Sjätte Konfluxen 

Vilka det är som skriker? Å, det är ingenting att oroa sig för, bara några otrogna hundar som våra 
eminenta tortyrmästare får på bättre tankar med hjälp av välanvända tumskruvar, vitglödgade 
brännjärn, välsmorda sträckbänkar, skarpslipade sylar och slöa, rostiga sågblad. I farbror Koers nävar 
blir den mest styvnackade svartgardist lika spak och medgörlig som en avsvimmad ungmö. De som gnyr 
lite längre bort är åsiktsfångar, galna hundar som försöker sprida fullkomligt abnorma skrönor - sådana 
vansinniga påhopp att inte ens vi Hängivna kan tolerera dem, utan måste göra någonting för att stävja 
olydnaden. Lite väl att ta i? Nej, men det kan du väl ändå inte tycka? du vill väl ha fred på jorden? Då så. 
Slutdiskuterat. Våld är den enda lösningen. Brutalt våld och förtyck av de sinnessvaga. Och skelögda. Jag 
minns så väl när vi var i Alemara, ett litet land i västerled, skövlade, plundrade och dödade alla män över 
15 års ålder. I Jurien dödade vi helt enkelt alla, fast givetvis inte utan att plåga dem grundligt först - för 
deras synder. Håller du inte med mig när jag säger att alla som syndat, som försökt dölja sanningen och 
täcka verkligheten med en väv av lögner förtjänar att dö en smärtsam död, en oerhört smärtsam död? 
Vilket underbart ljud det var, att få höra deras benpipor krossas som smågrus i stenmangeln 
ackompanjerat av deras uppgivna klagoskrik. Och att höra mödrarnas förtvivlade gråt när deras barn 
ställdes upp för offentlig stympning och sedan barnens gråt när deras mödrar skars upp som pumpor av 
de Edsvurnas sågklingor. Vilken ljuvlig musik! Och i Tarvana när vi ödelade en hel stad med en 
fruktansvärd eldstorm. Jag minns så väl hur den ljuvliga doften av bränt människokött spred sig över 
slätten och låg kvar en hel vecka. Det var det största likbål jag har sett i hela mitt liv. Men det kommer 
att bli en större brasa när Chronopia dukar under, det kan jag lova dig. Och det skall inte behöva dröja 
länge än. 

Vad tyst du är Joar, kan du inte svara när jag talar till dig åtminstone? Snart är du ju en Hängiven. 
Tycker du inte att det ska bli spännande... Va, borta! Det är inte möjligt. Hur i hela... Jag får inte låta 
honom fly. På inga villkor får han komma undan. Han har redan hört alldeles för mycket, från min mun 
dessutom. Ja, ja, det är lätt att bli exalterad när man börjat tala om tortyr, men det är ingen ursäkt - 
även om det vattnas i munnen på mig när jag tänker på att få vrida om inälvorna på någon av de där 
irrläriga fårskallarna. Nu måste jag se till att unge bondsonen Joar infångar och avrättas eller omvänds å 
det snaraste. Ingen tid att förlora! Tempelväktare...! 


