
Erhållen av Veirana Dungerwick i Sal Veson på kvällen den 20 november 2044, skriven på Zecchin 

Det nya Riket 
 

Nu gudlöst land vars seder förlorats, 

Vars värden försummats, 

Vars dygder saknar förverkling, 

Utan styrka att fortsätta leva. 

 

Ni är fortfarande ett folk så svagt, 

Utan tanke och ljus att söka. 

Trodde ni att ni skulle räddas, 

Av att bränna fanor för att rentvå er själva? 

 

Ni önskar åkalla Förstörelse, 

Och släppa lös krigets hundar. 

Vi är redo att bringa er till fall. 

Det är det här vi har kämpat för. 

 

Förtvivlan kommer att vara allt ni har. 

Hat kommer att genomsyra era led. 

Förödmjukelse är det enda ni kommer leva till. 

Tills Förstörelse befriar era ynkliga själar. 

 

Ni skördar vad ni har sått under dessa sekler. 

Och endast era mödrar kommer överleva att sörja er. 

Trodde ni att ni skulle räddas, 

bara för att ni åkallat de krafter ni inte mäktar. 

 

Vi har kommit för att bringa rättvisa till världen, 

Vår ärvda mark, detta kommande rike. 

Era brott kommer inte förglömmas. 

Och det är dags för vår tid i solens ljus. 

 

Jag vet att vi kommer att nå insikten. 

Vi kommer att göra ett paradis i detta kaos. 

En stark ny värld, ett förlovat land. 

Där stolthet byggs av mod och kärlek. 
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Tills vi når detta kommande rike, 

Så kommer jag att göra mörker till ljus, 

Så kommer jag att vägleda de blinda, 

Mot det rike jag ser framför oss. 

 

Vi är redo för att återuppbygga detta land. 

För varken Kaleb eller Kaos kommer vi att vänta. 

Det är det här vi kämpar för, 

För vår tro, våra själar, seder och lagar. 

 

Jag kommer inte att lämna, 

En enda mur eller sten ovänd. 

Varje torn måste rivas, 

Till dammet som det byggdes av. 

 

Ingen kommer att skonas, 

Ingen lämning besparad. 

Min vilja kommer att leva, 

Tills den dag jag ser vårt rike vunnet. 

 

– Merzin, erövringen av Derino, den 22 oktober 1677 


