
Vördade och högt ärade kapten Eiman Kargal
Jag hoppas att ni är vid god hälsa och att expeditionens jakt på konfluxen har varit 
framgångrik och bringat lycka och glädje till både Karon, Riket och er beskyddare 
arkon Kublai Shakkar, kejsare av Mergal. 

Efter att ni och ert sällskap lämnade Tibias så har lågländerna blivit en kall och 
ogästvänlig plats för mig. Även om vårsolen numera värmer mina kinder och slottsgårdens 
blommor berikar mina sinnen så plågas jag ännu av en kall inre oro – en rädsla för mitt 
eget liv. 

Ack, sen ni var här kapten så har mycket hänt och vårfloderna har stormat under 
Tibias broar. Stolta och trogna hängivna från Chronopia under ledning av prelat 
Hammer anlände till Falamark förra månaden. På min inrådan hölls en storslagen 
ceremoni till deras ära och det stundande avtalet kring Isenfort. Det var en ceremoni 
av sådana proportioner och sådan glans att den fick hans majestät konungens tidigare 
kröning att likna ett smärre skådespel av gardiska gycklare. Som väntat togs detta inte 
väl emot av furstarna, men jag tänkte, vad är väl deras gunst värd mot delegater från det 
magnifika och eviga Karons rike. 

Till min stora sorg valde prelat Hammer att fortsätta till Isenfort i gryningen dagen 
därpå med det slutna avtalet i hand. Min personliga vädjan kunde inte få denna man 
att rubba sig och ändra ståndpunkt – inte heller kunde han, i sin visdom, tänka sig att 
avvara några legionärer för att försäkra sig om min trygghet. Jag blev förtvivlad och 
började frukta för min säkerhet så jag lät avbryta gästabudet och skicka iväg furstarna 
och deras sällskap. De anklagade mig för att vara en tjänare till Riket och att jag 
skulle sälja ut Tibias och deras barn till de Hängivna. 

Jag skickade bud till prelat Hammer där jag förklarade min situation. Jag bad om 
hans hjälp, jag bad om att få träffa en av de tempelvigda för att lätta mitt hjärta och jag 
bad om Rikets beskydd. Intet svar kom åter. 

Furstarnas anklagelse har börjat sprida sig bland allmogen och än värre rykten om mig 
cirkulerar på stadens tavernor. De säger att jag skulle vara orsaken till kungens ohälsa 
och frånvaro. De säger att eftersom jag bjudit in de Hängivna så vredgades 



Pandaros så mycket att vårfloderna är de största i mannaminne och nu tagit många liv 
och boskap. Jag försöker sprida Karons godhet till allmogen, jag försäkrar dem att 
Riket är Tibias allierade och att de skulle stå på vår sida den dag då Jalakan eller 
högländarna invaderar vår mark, men oavsett vad jag gör så fortsätter dessa illasinnade 
och falska ryktena att spridas. 

Men det är inte för min egen säkerhet som jag skriver till er kapten, inte heller är det för 
att berätta hur arbetet kring Isenfort fortsätter. Jag skriver till er för att berätta att jag 
bär ert barn. 

Jag vet med säkerhet att barnet är ert då jag inte delat bädd med hans majestät eller 
någon annan man sedan ni var här. Dessutom viskar Karons makter till mig när jag 
ber som djupast. De säger att barnet jag bär är ett gossebarn av ett starkt hängivet blod. 
Den dag han blir en man kommer han att ta över Tibias tron och leda kungariket mot 
storhet. Grannländerna kommer att bäva av skräck när Karons trogna sprider ljuset 
genom lågländerna. Vi kommer att enas med Riket och allt detta kommer att ske 
genom din son Eiman. Jag är så tacksam för det, för allt, för att han, den store och 
ende, har hörsammat mina böner. 

Du får inte tro illa om mig och du får inte tro att jag förlorat min sans. Livet här i 
Falamark har aldrig varit hårdare än nu och hade jag inte haft Karon i mitt hjärta 
hade jag gått förlorad för månader sedan. 

De kungliga läkarna säger att barnet är att vänta till november. Än så länge tror de 
och de flesta att jag bär konungens son och jag vågar inte tänka på vad som kommer att 
hända om de får veta. Jag ber er bara att komma hit till Falamark så fort ni mäktar, 
om så inte för er tillgivenhet för mig, då för er kärlek till er ofödda son och Riket och 
Karons styrka. 

Er trofasta och tillgivna, 
 Drottning Isabella d’Ambronas 
 17 juli 2045 


