
Verdach xal Zuruns brev till Hamatz, skrivet på Zecchin den 27 november 2045 

Lerdau mal Kiach 
Kaplan, betrakta er högra hand och dess lillfinger och dra er till minnes den skuld ni 

har till oss. Ett tillfälle har uppenbarat sig där ni och era associerade kan bidra till 

templets framgång – det rör sig om en viss Margon Dures. 

Vi inom templet är inte tillfreds med det straff som tilldömdes honom av krigsmakten 

och kyrkan. Inte heller tillfrågades templet att delta som åklagande part i den 

föreliggande rättegången. Templet upprättade istället en egen, sakral rättegång som 

ägde rum tidigare i november. Margon Dures ålades då att sona för sina brott genom 

att betala med sitt liv. Han har förverkat sin roll och är inte längre till gagn för Riket 

eller Karon. Den hängivna själ som besitter hans kropp har utdömts kunna göra 

mångfaldig mer nytta om den återfördes till Karon och sedan kunde reinkarneras i en 

ny hoppfull kropp. 

Enligt vår uppgift så har ni och era associerade en tämligen god relation med Margon 

Dures. Er relation med honom skulle göra det möjligt för er att träffa honom i 

avskiljdhet för att sedan kunna utfärda hans rättmätiga straff. Om så önskas kan 

templet bistå med magiska och sakrala medel som underlättar straffutfärdandet. Det 

har även kommit till vår vetskap att Margon Dures för tillfället befinner sig på 

Silverlövsordens huvudkapitel i staden Marani i provinsen Argeloa. 

Notera, Lerdau mal Kiach, att detta inte är ett direktiv utan ett förslag. Er insats skulle 

göra er själv skuldfri från templet och utöver det skulle templet stå bakom er om några 

frågor eller anklagelser kring Akeno de Moldaus död någonsin väcktes. Därtill kan 

templet även erbjuda andra kompensationer, inklusive tillgång till templets faciliteter 

och transportmetoder,  vilket skulle underlätta en eventuell resa till Derino om detta 

skulle vara önskvärt. All förhandling sker genom min sekundant Malzir, som 

överlämnade detta brev till er. 

Verdach xal Zurun 


