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Den 20 september 2045 
Eiman väcker de sovande i lastutrymmet för en brandövning. Senare på dagen 

visade det sig att Eiman hade känt brandrök, så äkta att det skulle kunna vara 

en vision. 

Den 21 september 2045 
Nitzena har haft tydliga visioner om en svart brinnande fågel, Khâtare. Att en 

laglös demonfurste börjar lägga sig i är oroväckande. Khâtare är mäktig och 

kommer säkerligen begära något i gengäld för att han ger ut visioner. Kanske 

tar han Nitzenas själ? 

Den 1 oktober 2045 
På kvällen berättar Eiman att natten till idag så såg han ett ljussken ungefär 

tre kilometer in i skogen. Vid närmare undersökning hittades sot och aska i en 

glänta från där ljuset tros ha kommit från. 

Denna natt blev vi beskjutna av pilar, våra två åsnor blev fällda. Det är 

troligtvis ett litet gäng som vill försena eller stoppa oss. Kan detta vara 

sammankopplat med Akeno de Moldaus död? Är vi förföljda? 

Den 11 oktober 2045 
Natten till idag när vi var på väg från Maladd till Valass blev vår båt rammad 

av pirater. Vår båt förliste men Eiman och hans legionärer gjorde en ärorik 

insats och bordade piratskeppet och besegrade dess besättning. Med minimala 

matriella förluster åkte vi vidare med vår nya båt och anlände till Valass. 

Någon spenderar stora resurser för att sätta stopp på oss. 
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Den 12 oktober 2045 
Vi blev anfallna på krogen Hôlet når vi fredlig väg försökte söka en audiens 

med Terniel Curos de Jagir. Då vi insåg att dessa otrogna hundar är omöjliga 

att förhandla med drog vi oss tillbaka. 

Den 13 oktober 2045 
Återigen blev vi anfallna, denna gång när vi uppehöll oss på tavernan Den 

Grinande Gamen. Tydligen hade Eiman varit ute och skipat lite rättvisa. Jag, 

Merzak och Karzakaria blev förda till Terniel, som befann sig på en karrack, 

för diskussion och informationsutbyte rörande konfluxen och där till. Därefter 

blev vi fängslade på båten. 

På kvällen ”rekryterade” Eiman en mindre båt med besättning för att åka ut 

till karracken och rädda oss. Han tog sig in genom aktern på båten och med 

sitt legendariska ledarskap och mod besegrade han avskummen lika snabbt 

som en dvärg tömmer en tunna öl. Och vi var räddade! 

Den 14 oktober 2045 
Vi har fått reda på att den andra expeditionen har besökt ruinen nära Valass 

tillhörande Sällskapet. Ruinerna verkar vara inne i en magistorm och flera 

mystiska och magiska fenomen existerar här. Då vi inte hittar någon 

information rörande konfluxen beger vi oss tillbaka till Valass som nu är 

under belägring av Rikets styrkor. Vi lämnar staden och åker till Mirar för att 

förbereda för avfärd mot Chronopia. 

Den 8 november 2045 
Vi har landstigit i Chronopia och fått reda på att en portal till Isenfort har 

upprättats. Resten av dagen spenderas i Chronopia med diskussion och 

planering av Isenfort. 
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Den 9 november 2045 
Vi anländer till Isenfort. 

Den 12 november 2045 
Eiman försöker få pöbeln på sin sida genom en idé om att skänka bort mat. 

Operationen blev medelmåttigt mottagen men det är alltid svårt att inleda en 

opinion bland folk som nu är helt icke-troende. Detta hände i den närliggande 

staden Falamark. 

Sedan hade vi en audiens med Tibias fyra furstar som inte var alltför glada i 

våra idéer. Eiman tog beslutet att röva hem drottningen och lyckades även 

med dettta efter en gloriös strid där Eiman går ut segrande. 

Den 15 november 2045 
Åter tillbaka till Isenfort med drottningen. En mässa förbereds. 

Den 20 november 2045 
Drottningen föden Eiman son men det visar sig att det inte är en hängiven och 

Eiman frånsäger sig faderskapet. Jag håller en mässa men drar mig snart 

tillbaka för att överlåta mässan till pastorn. 


