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Kangs orden 
Vad? Du hatar De Hängivna och har inte hört talas om Kangs Orden. Om de är Blodsbröderna? Nej, inte 
alls, men hatet mot De Hängivna har de gemensamt, eller hade beroende på hur du ser det. Bjud mig på 
ett stop mjöd så skall jag berätta legenden om Kang den Osårbare och hans orden. 

Jag skall inte säga att jag direkt doktorerat på de Hängivna och deras ondska men jag har levt under 
deras slaveri under många år och en sak ska jag säga dig. Att slava under de Hängivna är en sak men att 
komma ifrån Argeloa och göra det är som att leva i det mest vidrigt perverterade helveteshål i 
evigheternas evighet. Plågade och torterade av de förvridna, själlösa Hängivna så får folk runtom på 
skivan, och då särdeles i Argeloa där det är som värst, uthärda smärta och förtryck, om ens det skulle 
räcka för att beskriva ödet för de slavar som sparas ifrån de vedervärdiga offer som den mörke gudens 
tjänare utför. Slavarna som slipper undan de blodiga offeraltarna och fasansfulla galgarna - där de 
tvingas utstå hugg och slag av de Edsvurna, medan de hänger hjälplösa och döende - är en liten andel 
men ändå många om man ser i antal. Alldeles på tok för många om du frågar mig... 

De slavarna används för de mest fasansfulla, helvetiskt krävande arbeten som De Hängivna kan finna. 
Där blir de tvungen att arbeta, att slava, under fullkomligt oacceptabla förhållanden, utan tillräckligt med 
mat för att överleva någon längre tid. 

Att ett par cestoditiska kloakråttor skulle betraktas som en lyxmåltid av en fånge är något som kan få 
den mest dekadenta Degasalv att höja på ögonbrynet, men sanningen är enkel - råttan är trots allt mat 
och det är sådant som De Hängivna inte unnar sina slavar. Varför ska man livnära folk som ändå lika 
gärna kan dö? Förslavade människor dör svältande i sina celler och tortyrkammare - om de inte själva 
hinner ta sina våldtagna, miserabla liv innan det vill säga. 

Inte heller var man tillåten att ta självmord, för det bestraffades med ett öde värre än döden. Inte längre 
omfamnades man av ett evigt rofyllt mörker där man svävade in i glömskans töcken, utan istället 
hamnade man i ett brinnande inferno där fasansfulla demoner, som alla gick i Karons ledband, härskade 
och styrde. Var slavarna nu än vände sig så fann de smärta, man förstod snart att döden inte längre var 
en utväg som utan snarare ett straff. De Hängivna frammanade otaliga helveteshundar för att vakta 
fångarna så att de inte ens skulle våga överväga tanken på självmord, innan de ens skulle ha hunnit 
påbörja självmordet så skulle hunden hunnit fram och slitit itu den olyckliges kropp med sina sylvassa 
tänder - ett öde till synes värre än döden för de som inte trodde på ryktena om de svavelosande 
helveteskretsar bortom dödens murar. Smärtan ifrån de väldiga bestarnas käftar överskuggade all 
dödslängtan, visst ville ryktesnekarna - de som inte trodde på plågan bortom döden - dö bara för att 
slippa De Hängivnas tortyr, men inte genom den smärta som helveteshunden kunde orsaka. Inte nog 
med att dess bett var lika dödligt som den mest välslipade Chronosklingan som någonsin sett nattens 
mörker, utan dessutom så kunde dess dödsbett ta dagar, ja somliga säger till och med månader och år, 
innan helveteshunden var färdig med det olyckliga offret. Inte för att det spelar speciellt stor roll för den 
olycklige som blir biten, för honom existerar bara ordet smärta, en smärta som verkar vara i en evighet. 
En smärta som framkallar sådana fruktansvärda skrik att den mest erfarna Kothalviska tortyrmästare 
skulle le intresserat av de uttryck för lidande och smärta som kommer ur slavens strupe. 

Blodskampen är ett av de mest perverterade och hemska påfund som någonsin tänkts ut, och dess syfte 
är helt enkelt att roa de illvilliga, blodtörstiga Hängivna. Ett påfund som skulle drabba de förslavade med 
ännu hårdare kraft, och fastän detta till slut ledde till att de förslavade folken någon gång kunde få tag 
på en ynka brödbit, ratad av den välgödda helveteshunden som vaktade fångarnas boningar, så är det 
knappast en uppfinning som jag hyllar. Tro mig, för jag vet vad jag talar om. 

Blodskampen skulle kunna jämföras med en duell, likt de på Arenan, men att jämföra dem skulle 
besmutsa den vackra bild av Arenan som folk har i sina sinnen. Den duell som utkämpas är en duell som 
inte slutar förrän åtminstone en har dött, och detta sker under vidriga förutsättningar. I De Hängivnas 
högfästen så finns det en helvetisk anordning som kallas för Slavarenan - Sha-Kar-Lo av argelerna själva 
- där Blodskampen utförs. Det ryktas att det också ska finnas ett fåtal i mänsklighetens största avträde 
för kätterska svin och ondskefulla abnormiteter - Chronopia - men då De Hängivnas stadsdel inte är den 
mest lättundersökta så har man inte kunna fastställa sanningshalten i detta. 
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I dessa Slavarenor så tvingas bröder slåss mot bröder, systrar mot systrar och vänner mot vänner. De 
hänsynslösa Hängivna väljer ut kombattanterna med yttersta noggrannhet, aldrig har det skett att två 
som verkligen ogillar varandra hamnat på Slavarenan mot varandra. De Hängivna är till och med så 
diaboliska att de låter slavarna umgås så att de ska få möjligheten att bli vänner. Detta för att smärtan 
då stridens segrare sticker sin klinga i sin väns hjärta ska bli så mycket större, så obärbar för många att 
de, i samma stund som de insett att deras väns död beror på dem, tar sina egna liv för att undkomma 
den saknad och synd som de bär, samtidigt som den Hängivna publiken fylls av en vidrig, extatisk känsla 
av pervers njutning, samtidigt som de skriker hyllningsord till sin mörka gud så att deras saliv, som 
krupit fram mellan deras läppar under Blodskampen, sprutar ut från deras käftar. Effekten av 
Blodskampen lät inte vänta på sig utan märktes direkt. De framgångar som den visade sig ha bland De 
Hängivna gjorde de lågt stående slavarna till något användbart, något som kunde ge dem ett värde 
utöver att bara arbetas ihjäl och dö för någon ondskefull tempelherres skull. Inte för att det förändrade 
något för slavarna - det enda som de märkte något av var att deras död nu sågs av många mer Hängivna 
än förut. 

Slavarna kände sig övermäktiga mot denna uppfinning då det inte fanns någon som helst lösning på 
detta problem. Att ta sitt eget liv var att döma sig själv till evig smärta, att döda sin vän, bror eller syster 
ledde bara till att man fick leva med det på sitt samvete - så länge man orkade leva vill säga - och att 
inte försöka få några vänner under sin tid man vistades med de andra slavarna resulterade till slut bara i 
att man släpades iväg för att offras under någon ritual som hyllade den fullständigt skoningslösa 
mördarguden, vars anhängare var orsaken till den allra största plåga som mänskligheten någonsin sett. 
En gud som hyllade våldtäkten av världen, krävde döden för de som inte blev de mest trofasta tjänare - 
och inte ens då kunde man vara säker på att undgå att bli offrad - och förslavning av självaste jorden. 
Karon och De Hängivnas frammarsch och makt har gett djupa sår i Argeloas en gång så vackra och sköna 
natur som det berättas om i de gamla legenderna. 

Utan hopp, utan mål och utan något att tro på så var det bara för slavarna att bita ihop och spela den roll 
som Karons tjänare givit dem. Dömda att för evigt vara De Hängivnas knähundar så fanns det inget hopp 
för dem att någonsin få uppleva en värld där man fick tänka, känna och säga vad man ville. Att få leva i 
frihet utan De Hängivnas vedervärdiga förtryck, att känna den härliga lukt som en bris förde med sig - till 
och med en sådan som blåste över Chronopias gator och som alla vet så är ju inte staden känd för att ha 
den mest välbehagliga doft - i stället för att fösas in i de trånga, små cellerna där den enda lukt som man 
kände var den blandning som uppstog då den svavelosande röken blandades med blod och svett, 
samtidigt som den enda symfoni man kunde höra var från de slavar som hamnade i de minst sagt 
ogästvänliga, helvetiska tortyrkammarna. En sång som fick ens blod att frysa till is i ens ådror och att 
varje gång man hörde den själv dö en smula. En sång som vittnade om De Hängivnas infernaliska 
påhittighet då det gällde sådana djävulska hemskheter som tortyr. 

Men inte ens totalt förtryck, där känslor och tankar bestraffas fortare än vad en Svartgardist kan döda en 
förlamad, halvt ihjälslagen goblin som sett sina bästa dagar - om han haft några sådana - med sitt 
magiska kejsarsvärd, kan vara för alltid. Hur gärna den mest fasansfulla förtryckaren än vill så kan man 
aldrig förtrycka någon utan att till slut driva de plågade till den gräns där revolt är den enda valet, då 
slavarna inte längre har något att förlora och då dessa piskade individer äntligen har någon som kan leda 
dem för att ända det förtryck som de hänsynslösa fienderna har skapat, i det här fallet de perverterade 
och skoningslösa Hängivna.  

Ur detta förtryck så steg det fram en man, vars namn var Kang. Han såg sina vänner falla ner runt om 
honom döda och utmattade, han såg sina vänner då de föll för hans händer under de inhumana 
Blodskamperna och hur de som dog inte fann den vila som de förtjänade. Kang hade aldrig levt i det som 
slavarna kallade frihet, men de berättelser han hörde, de legender som han såg målas upp framför sina 
ögon och de sagor som fick honom att känna doften av friheten var för honom ett mål. Ett mål som han 
och hans vänner någon gång måste få uppleva. Den hårda uppväxten i de hemska slavhålorna gjorde 
honom härdad och stark, men han var även behärskad, karismatisk och kvick, och snart så blev han av 
många sedd som en messias som skulle leda dem ur de blodsfyllda slavhålorna som man hölls inne i, 
som skulle befria dem från Blodskampen, sätta dödsstöten i det Hängivna maskineriet och skapa en evig 
fred i världen. En fredsbringare i de allra mest mörka av tider.  

De Hängivna hörde de rykten som spreds bland massorna om en messias men de kunde inte finna 
honom, ty då de började komma honom på spåren så slöt de piskade fångarna ihop tätare än den tätaste 
av dvärgarnas sköldmurar. Även fast de visste att deras tystnad skulle betyda ett öde värre än döden så 
var det ett pris som de gladeligen betalade för att skydda sin frälsare. I slutändan så skulle De Hängivna 
få sitt straff, och då skulle man kunna få den frid som man så gärna ville ha. Vad är en oändligt lång tid 
fylld av smärta mot en evighet fylld av ett mörkt, rofyllt lugn? 
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Precis som legendariska hjälten Benjamin Ben Ishmael så kom även Kang ifrån Argeloa, som De 
Hängivna verkar ha funnit ett extremt perverst nöje i att förslava, tortera och våldta extra mycket också 
om man jämför med de andra ockuperade länderna. Det tycks som om detta land verkar kunna 
frambringa otroliga män med omsjungen skicklighet med svärdet och mod i hjärtat då det som allra mest 
behövs. Men ibland så hjälper inte det starkaste svärdet för att ta sig ut ur De Hängivnas fängelse, utan 
mer av en slump så visade ödet Kang en väg ut ur detta förbannade helveteshål då han tvingades in i en 
blodskamp mot Seron. Denne var en caerwolisk soldat som tagits till fånga nyligen men inte fått tillbringa 
någon tid tillsammans med de andra fångarna. Istället hade han varit fängslad vid ett av tempelherrarnas 
tortyrbord, där han fått utstått de mest vidriga experiment. Serons ansikte hade till största delen frätts 
bort av starka syror och hela kroppen översållades av hemska ärr som han fått under långa nattliga 
sessioner med någon av tortyrmästarna. Exakt vad Seron hade gjort för att förtjäna detta hade inte Kang 
en aning om. Kanske hade De Hängivna trott att det var Seron som var den messias som det gick rykten 
om? Kang var imponerad av caerwolen som stod stolt och stirrade hatiskt på den mordiska publiken. 
Varifrån fick denne man kraft att stå rakryggad framför sina fiender? Hur kunde han uthärda den smärta 
som han utsatts för? Seron skrek hatiskt mot Den Hängivna publiken, men gjorde ingen som helst 
antydan att dra ut något vapen ur den uppstående trädstam där de satt inkörda. 

"Säg mig varför jag skall slåss mot en av mina fängslade bröder så länge det finns någon av er kvar att 
bekämpa!" Tilltaget var modigt, men dåraktigt - det insåg Kang, och i nästa sekund genomborrades 
Serons kropp av ett dussin pilar och han föll död ihop på marken. Men denna händelse fick stor betydelse 
för Kang, han såg den glöd som lyste i Serons ögon och visste genast att det var dags för att börja 
handla och sluta tycka synd om sig själv. 

Paradoxalt nog så hade De Hängivnas lek påbörjat deras fall. Serons tappra offer födde den revolution 
som Kang skulle komma att starta, en revolution att befria de oskyldiga som fängslats och förts genom 
de hemska, brinnande eldarna i tortyrkammarna och bortom döden - in till en evig plåga. De Hängivnas 
arrogans och perversion dömde dem till undergång, en undergång som Kang skulle starta. Efter 
händelsen på Slavarenan så började han att samla ihop ett par av sina pålitliga vänner och varskodde 
dem om sin plan, vilken föll dem alla i smaken även om de visste att den kunde betyda deras egen död.  

Under veckor, månader, så bildade Kang en underjordisk organisation vars syfte var att krossa deras 
förslavares terrorvälde, den noblaste av alla nobla drömmar och den mest storslagna motståndsrörelse 
skapades. Inifrån de små, diaboliskt utstuderade cellerna så började planen sättas i verket. Det slödder 
som arbetade som vakter försvann spårlöst, liksom föremål av olika slag, och tortyrmästare återfanns 
döda men aldrig kunde någon skyldig hittas. Fortfarande vet ingen riktigt hur det gick till, det har förblivit 
en hemlighet till denna dag, men det sägs att Kangs vrede var större än allt annat och gav honom 
enorma krafter bortom det som kan kallas mänskligt. För de plågade själarna som fanns i cellerna så var 
Kang inte en människa - han var Gud. En Gud som förde med sig frälsning, en frälsning som skulle bli De 
Hängivnas undergång. 

Efter många misslyckade försök så lyckades De Hängivna till slut få in en spion bland fångarna och fick 
då reda på vem som låg bakom den senaste tidens oförklarliga händelser. De Hängivna fick höra 
legenden om Kang den Osårbare, De Hängivnas baneman, och de gillade inte vad de hörde. Beslutet att 
Kang måste dö var enhälligt, och genast så skapades en infernalisk plan som med en diabolisk 
djävulskhet skulle bringa Kang om livet så att hans själ skulle utstå en evighet av outhärdliga plågor. 

Men än en gång skulle ödet gäcka De Hängivna då Kang slog till innan de hunnit handla. Den morgonen 
lämnade ingen av fångarna de stora masscellerna. Vakterna blev tvungen att kliva in där för att slita upp 
dem till sina sysslor, samtidigt som de blodtörstigt skulle kunna få bringa någon av fångarna av livet, så 
att hans blod skulle färga hans kamrater röda och påminna dem om att det var De Hängivna som hade 
makten. Men då vakterna steg in i cellen för att få bukt med människospillrorna så möttes de av en enad, 
beslutsam styrka bestående av fångar, fångar som under så lång tid hade varit piskade, kuvade och 
torterade, och glödde av raseri över det onda som åsamkats dem och andra. 

Denna dag var slavarnas dag, och i deras främsta led så stod den osårbare Kang för att leda sina 
medkämpar mot seger, en seger som skulle innebär frihet för slavarna och död åt De Hängivna. De 
olyckliga, om man nu någonsin kan kalla De Hängivna för olyckliga då de deras brott är alldeles för 
vidriga för att någonsin förlåtas, vakter som hade stigit in i cellen var dödsdömda och under 
fruktansvärda skrik så slets de sönder av de uppretade slavarna. Med Kang i spetsen så rusade man ut 
på gården där man genast hamnade i strid med den resterande vaktstyrkan. Blodigt, brutalt och 
bestialiskt gick De Hängivna till anfall, men Kangs män försvarade sig med okuvade sinnen ända tills de, 
om det så krävdes, dog. De Hängivna var redan på förhand dömda att få betala med sina liv för alla de 
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illgärningar som de någonsin gjort, vilket gjorde att vaktstyrkan egentligen aldrig hade en rättvis chans, 
även om de inte heller förtjänade någon sådan. De som kämpade och segrade med Kang under upproret 
miste mängder av vänner den dagen. De firar denna dag, som de valt att kalla "De Avlidnas Afton", och 
skattar den mycket högt. Högtidsdagen handlar inte bara om att hedra minnet av de fallna 
medmänniskorna, utan också om att hylla den dag som man blev fri ifrån De Hängivnas förtryck. En dag 
fylld av glädje, med också av en smula sorg - en sorg som givetvis har orsakats av De Hängivna. Trots 
att Kang och hans mannar nu hade blivit ett fritt folk och dräpt det Hängivna fånglägret, så fortsatte De 
Hängivna att göra sig påminda i form av de bestialiska handlingar de utfört. Dessutom så var Argeloa 
fortfarande belägrat och det betydde att det fanns mer fångläger som behövde störtas. Kangs värv var 
långt ifrån klart. 

Fria ifrån De Hängivnas hiskliga, monstruösa slaveri så byggde man upp sin orden i Argeloas inre land, i 
Dimklyftan. Rakt i hjärtat på De Hängivnas tyranni men även i deras hemlands innersta hjärta. Kangs 
Orden kämpade emot sina infernaliskt, djävulska motståndare med ett enormt hat som bringade fienden 
undergång och förödelse. Överallt led De Hängivna förluster och ett tag såg det ut som de bestialiska 
illdådarna skulle drivas ut ur Argeloa. 

Men så kom ödet att spela Kangs orden ett fasansfullt spratt. Kang dog, mördad under ett av de 
sabotage man utförde mot ett fångläger. Den osårbare ledaren och frälsaren blev träffad av en förgiftad 
pil som skulle ha bringat vem som helst om livet omedelbart. Men Kang var den Osårbare. Trots att giftet 
brände i sina ådror så fortsatte Kang att kämpa, trots att en reträtt kanske skulle kunnat rädda honom 
undan den död som nu närmade sig honom med stormsteg och öppna käftar - redo att sluka honom så 
att han för evigt skulle få lida de fruktansvärda plågor som De Hängivna alltid skänker sina fiender. Men 
hans offer var inte förgäves. Det gjorde så att de fångar som spärrats in i lägret lyckades fly. 

Efter sitt hjältemod så föll Kang död ner till marken, nu för evigt slukad av De Hängivnas brinnande 
plågor, och det var med stor sorg i sina hjärtan som man återvände. Deras hjälte, frälsare och förlösare 
hade offrat sig för att rädda fler argeler, och under den allra djupaste tystnad så balsamerade man 
honom, för att sedan begrava kroppen i Dimklyftan, i skydd av bergens toppar. Hit, dit ingen Hängiven 
någonsin kommit och där Kangs Orden hade sitt hemliga tillhåll, begravdes deras grundare och ledare, 
och man svor att för evigt bekämpa De Hängivna var man än fann dem, ända tills dess att Altor inte 
längre hade dem på sin yta. De Hängivna skulle fördrivas bortom skivans kanter, sändas till de djupaste 
av limbos kretsar och få genomlida den smärta som de själva orsakat tills dess att deras förvanskade liv 
för evigt skulle raderas ut ifrån tiden och slutgiltigt upphöra. Kangs Orden svor en ed den dagen att 
fördriva alla besmutsade demoner och kätterska syndare bort ifrån livets rogivande ljus, in till det kalla, 
tomma mörker som är dödens sken. 

Ända sedan den dagen så har Kangs Orden ständigt varit en nagel i ögat för De Hängivna i Argeloa. De 
dyker upp ifrån ingenstans, skänker De Hängivna en obönhörlig död på möjligaste plågsamma sätt, och 
sedan försvinner tillbaka till sitt hemliga tillhåll. De är borta lika fort som de kom och De Hängivna står 
handfallna. En nytt ljus har börjat skina på himlavalvet för de kuvade argeler då de ser att De Hängivnas 
ockuppering och maktfullkomlighet inte är total. Sakta börjar det förslavade folket återfå en del av den 
kämpaglöd som det hade för länge, länge sedan... 


