
Niter Bizts brev till Eiman, skrivet på Zecchin den 18 september 2045 

Eiman, min lärjunge 
Det smärtar mig djupt att höra vad som har hänt er expedition och er ledare – 

samtidigt beklagar jag mig att jag aldrig hade tillfället att träffa Joseph Tiesen öga mot 

öga. Min hand är ännu svag så jag ska fatta mig kort. 

Ditt misslyckande har förorsakat er ledares död och du bär detta ansvar inför hans ätt, 

hans syskon, hans blodsbröder och hans vänner. Därtill bär du även detta ansvar inför 

mig och den Sanna Gryningens orden då du ännu står i vår tjänst och ditt 

misslyckande kastar en skugga över ordens namn. Slutligen kommer du även att bära 

detta ansvar inför den helige kejsaren för att ha orsakat hans utvaldes död och för att 

ha försämrat hans möjligheter att förstå konfluxen. Detta är allvarliga anklagelser och 

på vilket sätt du kommer att ställas till svars inför dem kan endast klargöras efter att 

den fullständiga sanningen uppdagats. 

För att nå sanningen måste mörkret runt dig skingras och gryningen måste släppas 

fram. Din skam måste hävas och din förvirring måste stillas. Ljusbringarens 

olycksaliga försvinnande har inte varit lätt för dig så därför kommer jag att ge dig 

vägledning och göra vad jag kan för att Karons ljus åter ska stärka din själ. 

Var ännu vaksam så att du inte misstar ljuset framför dig för att vara gryningen när 

det i själva verket endast är ett vaxljus om natten, i det mörker som omgärdar dig. Var 

inte kvick med att finna en ljusning över ditt mörker bara för att du funnit en 

fladdrande låga som genom en svag vindpust kan dö ut. 

Jag uppmanar dig att ta dig till kapitelhuset i Mirvas så snart som det är möjligt där 

jag ska bistå dig med att finna det sanna ljuset. 

Må Förtvivlan hålla sig borta. 

Niter Bizt 


