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De fyra sönerna 
 
De fyra sönerna, Mörkrets Son, Ljusets Son, Månens Son och Eldens Son har alla 
en skiftande bakgrund och olika sanningar. De ursprungliga söner som legenderna och 
historierna härstammar från sägs vara den plågade hjälten Ravennias egna barn. Både 
Mörkrets Son och Ljusets Son var de äldsta och de var även tvillingar, därefter kom 
Månens Son och yngst var Eldens Son. Det är osäkert vem de fyra sönerna hade som 
far, även för de Hängivna. Alternativen är flera, och det kan vara allt ifrån Själatjuven, 
Kublai, jungfrufödsel eller till och med Karon själv. Det är osäkert när de fyra sönerna 
föddes, men man har åtminstone fastslagit att det är mindre än fem års skillnad mellan 
den äldste och den yngste av bröderna. Enligt de Hängivnas egna källor så ska 
Ravennia ha gått helgonvägen år 1684 efter Kejsaren. Rimligt att anta är att sönerna 
knappast kan vara födda senare än 1670-talet ändå, då de skulle vara för unga för att 
leda de Hängivnas arméer i så fall. Skulle de vara Karons egna söner så kan de 
givetvis inte vara födda före 1666, men inte heller långt därefter, detsamma gäller ifall 
Kublai skulle vara inblandad. Skulle däremot Själatjuven eller någon annan liknande 
varelse vara deras fader så skulle de egentligen kunna vara födda när som helst före 1666, 
men efter år 231, vilket anges som det år då Själatjuven omvände Ravennia. Med 
tanke på sönernas handlingar och uppförande så är det dock rimligt att anta att de är 
födda under 1600-talet. 
 
Mörkrets Son var den förste att falla och besegrades av alvkvinnan och ärkemagikern 
Valindë Mórith Ansir i slaget vid Laruadis år 1712 efter Kejsaren (år 46 efter 
Karons frigörelse). Hon lät fånga hans själ i sin magiska amulett och när sedan den 
dåvarande Månens Son, Zharyid, återerövrade amuletten så lät hon kasta en 
förbannelse över honom samtidigt som hon flydde på magisk väg norrut, troligen till 
någon av de alviska klanerna som bebor de Östra Djunglerna. Förbannelsen skulle göra 
så att Zharyids själ skulle gå förlorad om den mörka sonens själ förflyttades ut ur 
amuletten. Efter freden vid Alturin år 1713 efter Kejsaren så sades det att de återstående 
tre sönerna möttes i Kartoch, Karons högborg, där de tillsammans återförde den mörka 
sonens själ från amuletten till kroppen. Förbannelsen visade sig för mäktig för Månens 
Son, vars själ lämnade kroppen strax därefter. Den mörka sonens själ hade dock skadats 
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kraftigt av den alviska ärkemagikern så man lät honom vila i Kartoch under de 
kommande århundradena och han skulle inte vakna förrän hans tvilling, Ljusets Son, 
åter kallade på honom. Av de fyra sönerna som var aktiva kring år 1700, så känner man 
med säkerhet bara till namnet på Månens Son, nämligen Zharyid Ravin (Ravin är 
troligen ett derivat av Ravennia och sedan skrivet på Zecchin), då han omnämns i 
Valindës förbannelse. Troligen känner hon till de tre andra sönernas namn, men det är i 
nuläget knappast värt besväret att finna henne för bara det. 
Man är säker på att Zharyid, den förste av månens söner, är död, då till och med de 
Hängivna har ”erkänt” det. Zharyid har dock gett ett tydligt avtryck i historiens spår 
genom att vara skaparen av Moernas orden. Från början så var Månens Son en titel 
för ordensledaren, men förlorade sedan sitt värde och markerade då snarare den 
militärreligiösa ledaren. Sedan 1900-talets början så har utnämnandet av Månens Son 
tagit en ny form och inkluderar en pilgrimsfärd ända till Cereval borta i Ereb. Att denna 
pilgrimsresa uppstått sägs bero på ett förbund mellan mångudinnan Sieles i Cereval och 
Karon. I och med detta så verkar titelns betydelse ändrats och blivit en hederstitel för en 
framstående Moerkrigare. Dock så har de hållit fast vid en tradition om att det 
samtidigt endast kan finnas en Månens Son, till skillnad från Breon (en av de plågade 
hjältarna för de som inte läst sin historia), där varje ”Breonorden” har en ledare med 
titeln Breon som överhuvud (man kan alltså tala om Breoner). För närvarande är det 
Chaxar Luniax som är moernas officielle Son av Månen, den 22a i ordningen. Han 
blir dock inte fullvärdig förrän hans pilgrimsresa fullbordats, men det verkar inte som om 
någonting talar emot att han skulle lyckas. Vid det här laget borde han till och med 
vara på väg tillbaka från Cereval. 
Ljusets Son fortsatte att tjäna som befälhavare för den Hängivna armén efter sin 
tvillings bortgång och när krigsherren Kublai tilldelades Mergals kejsarkrona år 1832 
så tog Ljusets Son helt över armén. Han fortsatte som krigsherre ända tills år 1891 
innan han precis som sin moder, Ravennia, valde att gå helgonvägen och hans 
helgonnamn blev Ljusbringaren. Hans sista ord lär ha varit: ”Jag återkommer när du 
vaknat, broder!” Detta skulle givetvis syfta på Mörkrets Son. 
Eldens son däremot gillade inte alls hur hans broder, Månens Son, ersattes med vanliga 
dödliga genom en enkel röstning eller utnämning. Att det var dödliga som innehade titeln 
kunde han tydligen acceptera, men hade man titeln så måste man ha gjort sig förtjänt av 
den. Det är egentligen han, den yngste av de fyra sönerna som hållit sig vid liv längst 
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och det var i princip han som tog över efter Ljusbringaren när denne kanoniserades och 
även Eldens Son erbjöds en plats hos Karon genom helgonvägen. Till skillnad från 
Ljusbringaren så verkade han inte ha några avsikter att återvända, men han ville 
fortfarande att en Eldens Son skulle kämpa på Karons sida. Det sägs att han skapade 
en ritualplats någonstans i Stygias inland, där endast den som verkligen var värdig att 
bli Eldens Son skulle klara sig. Han placerade även en väktare där, som en sista 
avgörare ifall den aspirerande var duglig eller inte. Det sägs att denne är en avbild av 
Mörkrets Son och ett minnesmärke över sin äldre bror. Slutligen valde Eldens Son år 
1972 att gå helgonvägen Angående ritualplatsen så är man inte säker på exakt var i 
Stygia som den finns, men det borde onekligen finnas någon som vet, då Eldens Son 
hade en rad lärjungar och följeslagare, kanske någon av dem så mäktig att försöka 
aspirera till titeln. En av dessa tros vara Akeno de Moldau, som tydligen visat visst 
intresse i att bli Eldens Son. Akeno de Moldau är för närvarande den toleriske 
kejsarens, Kretos de Romas, personlige rådgivare och hovets ärkemagiker. Det finns 
inga andra källor förutom honom själv som bekräftar att han skulle vara en av 
lärjungarna till Eldens Son, men för närvarande finns det ingen anledning att tro något 
annat. 
 
Det existerar även en viss paradox mellan Mörkrets och Ljusets Son, nämligen den att 
det enligt gamla källor är Ljusets Son, numera Ljusbringaren, som ska väcka sin 
tvilling, men å andra sidan så beskriver Necronomium att det sista som Ljusbringaren 
sa var att han skulle återvända när hans broder vaknat. Oavsett så verkar det som om de 
Hängivna i nuläget lyft fram ett barn som de kallar Ljusbringaren, vilket betyder att 
om nu Ljusbringaren har återvänt så har han återvänt som pånyttfödd eller helt enkelt 
tagit barnets kropp. Allt kan givetvis vara en bluff, men det vore osannolikt då även flera 
högt uppsatta Övermalestorerna stödjer honom som den verkliga Ljusbringaren. Än så 
länge så har han endast agerat inom de Hängivnas territorium och verkar utföra någon 
pilgrimsfärd. Hur detta skulle förklaras ur Ljusbringarens egna perspektiv förstår jag 
inte och han verkar inte alls likna den historiske Ljusets Son, men tids nog så får vi nog 
reda på svaret och till dess så kanske Mörkrets Son har dykt upp. Den som lever får 
se… 
 
– Terniel Curos de Jagir, 15 september år 2044 efter Kejsaren 


