
Din värld kan ta slut på ett ögonblick. En händelse, en oväntad ödets 
nyck och plötsligt är den värld du kände borta för alltid. Allt du höll 
kärt, alla som var dig nära… bortspolade i ett hav av avlägsna minnen. 
Livet är grymt. Det tvivlar jag inte på. Men livet fortsätter… med, 
eller utan dig. Allt man kan hoppas på är att lämna efter sig ett 
bestående arv. Men ack så ofta blir det arv vi lämnar efter oss… inte 
vad vi avsåg.
Den värld du känner, min älskade dotter, är på väg att ta slut… Och 
efter mig lämnar jag inget annat än obesvarade frågor och spillror. Jag 
är ledsen att det kom att bli såhär. Men Lägg ingen skuld på 
delegationen ifrån Meckelsinburg, de är inte mer än pjäser i det spel 
som kom att ta mig, och ditt liv här i Elikon, ifrån dig. Det finns inget 
de kunnat göra för att förhindra det som skett.
Celeste, jag gör härmed anspråk på den tjänst ni är skyldig mig:
Jag överlåter förmyndarskapet av min dotter till er. ta henne med er 
ifrån Elikon. Det finns inget kvar för henne här. För varje dag hon 
stannar efter att min dom verkställts försätts hennes liv i allt större 
fara. Jag tvivlar inte på att de som sökt göra sig av med mig skulle 
tveka att göra det samma med min dotter. Dessutom är hon nu en 
förrädares dotter, vilket i sig försätter henne i fara.
Tiden efter min bortgång kommer att bli svår för min älskade Savi, men 
jag har sett hur hon tycks ha funnit en vän i er. Kanske kan era egna 
erfarenheter av att förlora en närstående vara till att hjälp för henne? 
Jag kan inte mer än hoppas.
Jag är en död man, och döda män har lite att förlora. Min dotter är allt 
som betyder något nu. Om ni för henne till Baras kommer ni att finna 
de svar ni söker, ty de är dolda mitt framför era ögon. Vad ni gör med 
svaren är upp till er.

Tills vi möts igen
Baerenzyos Vaseni


