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Ordet inifrån 
Författarens förord 
Mitt namn är Rozalie de Borjás och jag föddes i Falsac, Argeloa den 3 maj 2026. Den 16 maj invaderades 
och erövrades staden av de Hängivna styrkorna under general Nerevas Arheim. Min far var borgmästare 
och som resultat så avrättades hela vår familj, utom jag själv och min bror Ariêc som befann sig i 
Chronopia. Istället tog novisen Cirana Tarravion hand om mig för att uppfostra mig till en redig Hängiven 
medborgare även om jag var fryvier till blodet. Jag har nu lämnat den Hängivna gemenskapen för att 
segla på oceanerna med min bror. 

Den här boken handlar om min uppväxt hos de Hängivna och den har skrivits i syfte att upplysa och 
ersätta sägen med fakta. 

− Rozalie de Borjás, den 30 oktober 2045 

De Hängivnas perspektiv 
De Hängivna har ett underligt sätt att vara toleranta på; de delar in alla människor i tre fack, vänner, 
fiender och obekanta, där obekanta förr eller senare hamnar i de två andra facken. Beroende på den 
Hängivne individen så ses obekanta som antingen vänner eller fiender. 

Den Hängivne som ser de obekanta som vänner har en tendens att vara artiga, trevliga, för de vill i 
slutändan att du ska vara en vän till dem. Den tolerante skulle aldrig förutsätta att en högländare, 
caerwol eller dvärg behöver vara en fiende, för ”även de som avskyr oss mest kan bli en av oss”. Man 
kan tänka sig att en högländare, caerwol eller dvärg aldrig någonsin skulle se något annat än en fiende 
hos en Hängiven. I de Hängivnas ögon så är det svartbloden som är det folk som står lägst, och då 
främst trollen, orcherna och goblinerna. 

Motsatsen till den tolerante är de som slår först och frågar sen, om de nu ens frågar. De ger sällan någon 
andra chans och om man inte kom till de Hängivna för att frälsa sig från första början så är man inte god 
nog åt dem. De anstränger sig inte för att övertyga och om man bara uttrycker sig en aning fel så har 
man blivit en fiende. 

En vän är ofta en som har mottagit den Hängivna trosläran och genomgått Hängivelsen, 
initieringsritualen. Ritualens syfte liknar i mångt och mycket dopritualer som finns inom andra religioner. 
Den initierade kallas vanligen för kättare av de Hängivnas fiender. Det Hängivna folket kan alltid känna 
av ifall en person är initerad eller inte och därmed är det väldigt enkelt att avgöra ifall det är en vän eller 
inte. Det sägs att det görs på samma sätt som magiker känner av andra magiker. Invigningen innebär 
inte bara att de Hängivna kan se din själ, de har också ett starkare grepp om dem. Det finns otaliga 
Hängivna fiender som låtit inviga sig för att kunna bekämpa de Hängivna från insidan men själv blivit en 
av dem. Själv initierades jag ganska omgående efter att Cirana tog hand om mig. Initieringen är även 
permanent och något man behåller resten av livet. 

Fiendeskap är ofta oåterkallerligt. Fiendeskap slutar som bekant ofta i döden, något som knappast är 
unikt för det Hängivna samhället. Det finns vissa fall där fiender benådas ifall de låter omvända sig men 
oftast låter man bara omvända fiender få en snabbare död än de som stretar emot. En fiende som söker 
upp ett tempel på fredlig väg och låter omvända sig blir oftast en vän. 

Den Hängivna kunskapen 
De Hängivna sätter stor vikt vid utbildning och de strävar efter det upplysta samhället där allas kunskap 
är av värde. Det samhället inkluderar givetvis bara troende Hängivna. De Hängivnas variant på att 
fjäderpennan vinner över svärdet är att en krigare kan avväpnas om han förlorar sitt vapen men han kan 
aldrig avväpnas på sin kunskap. 
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De Hängivnas syn på kunskap fick jag erfara som liten. Alla som är Hängivna eller invigda låter givetvis 
sina barn lära sig allt om tron på Karon och all utbildning organiseras därmed av klostren. De rikaste 
låter privatlärare från templen komma och undervisa i hemmet medan de flesta låter sina barn gå i 
kloster. Beroende på föreståndaren eller den lokala kulturen så tar vissa kloster endast emot flickor eller 
pojkar även om de flesta tar emot både ock. Klosterplatserna är alltid gratis ifall båda föräldrarna är 
troende eller i annat fall om föreståndaren, ofta en prior eller malestor, ger sitt godkännande. Man kan 
stanna på klostret så länge man vill men det är brukligt att ha minst tio års undervisning. Trots att mina 
föräldrar varit otroende så hade jag fått en plats på grund av att Cirana tog hand om mig. Ytterligare en 
anledning var att jag var fryvier och som Hängiven fryvier skulle jag vara en utmärkt resurs så de 
ordnade även så att jag tidigt fick lära mig fryviska så att jag skulle kunna det lika bra som zecchin. 

Jag kom till klostret innan jag var en månad gammal och stannade där tills jag var fjorton. Man 
undervisas alltid i Karontron, zecchin och den Hängivna kulturen. Utöver det så undervisas man i ämnen 
som passar individen och själv fick jag lära mig fryviska, sång, geografi, etikett och att socialisera. Under 
mina sista år fick jag även pröva på strid med dolk. Jag uppfostrades som den dam jag skulle ha blivit 
om inte Falsac erövrats. 

Det Hängivna folket 
En sann Hängiven individ är en individ av det Hängivna folket. Man föds som sann Hängiven om ens släkt 
varit trogna och invigda sedan några generationer tillbaka, ibland räcker det med en. Talesättet är att 
Karon har välsignat familjen när ett barn föds som Hängiven istället för av föräldrarnas folk. Föräldrarna 
erhåller dock en status som halv-Hängivna eller goda invigda och hamnar någonstans mellan invigda och 
sanna Hängivna på skalan. För den som inte har det Hängivna perspektivet ter det sig ofta förfärligt och 
avskyvärt att barnet inte är av samma folk som föräldrarna. Om jag hade levt mitt liv som en god 
Hängiven tillsammans med en god Hängiven man så hade det funnits en hög sannolikhet att mina barn 
hade blivit Hängivna. 

Obodran Maelkoth beskriver de sanna Hängivna som att ”De är resliga, stolta krigare med en förkärlek 
för det mörka och rena. Deras hy är blek, deras hår svart som den chronopiska natten eller lika blekt 
som de blinda malarnas fjäll, och deras ögon obehagligt glänsande, skimrande svagt i silver.”. Obodran 
beskriver då bara halva sanningen för visserligen är det sant att en sann Hängiven mycket väl kan se ut 
så. En sann Hängiven är reda invigd genom sitt blod och genomgår därför inte Hängivelsen. Istället kan 
en sann Hängiven välja att ta ritualerna edsvärandet eller själagivandet beroende på om denne strävar 
efter en plats i militären eller kyrkan. Det Obodran beskriver är alltså en sann Hängiven som genomgått 
edsvärandet. Om man istället ser till Korbin Staals beskrivning av de Hängivna tempelherrarna, ”De är 
långa, smala och påminner om skelett. Ögonhålorna tycks tomma och döda, kinderna har sjunkit in i 
kraniet och deras hud är torr, blek och pergamentartad. Fingrarna är onaturligt långa och smala, så att 
de påminner om pincetter. Kanske det är för att dölja alla dessa abnormiteter som de ständigt klär sig i 
långa mantlar och bär svarta huvor.”, så är det en beskrivning av en sann Hängiven som genomgått 
själagivandet. 

Det man ofta glömmer är dock att det finns fler Hängivna än krigarna och tempeltjänarna. Deras rike 
omfattar en mängd olika provinser som tidigare var stater. De Hängivna må vara plågoandar att ha som 
fiender, men de är utmärkta som herrar i sitt egna rike. 

Den Hängivna erövringen 
Det Hängivna riket är i princip allt land som erövrats av de Hängivna styrkorna. För Argeloa tog de sju år 
från erövringen tills dess att det blev den sjunde provinsen, två år före Tolerien. Det var den avgörande 
segern mot Blodsbröderna vid Svarta Kullen den 3:e oktober 2034 som omintetgjorde allt inhemskt 
motstånd. 

Jag kan inte avgöra om Falsac och Argeloa hade klarat sig bättre eller sämre utan de Hängivna. Det som 
kan sägas kring Argeloa är att landet varit ett lydrike till Svartblodsimperiet i över hundra år och 
dessutom flera gånger till tidigare under historien. Svartblodens mäktigaste huvudstad stod en gång vid 
Södra Oceanens kust. Efter svartblodens förlust av Velosad 1942 så föll Argeloa i kaos som inte upphörde 
förrän erövringen 2026. Det lilla landet Argeloa som för hundra år sedan inte stod högre än Saros har 
under de senaste tjugo åren växt sig allt starkare, främst på svartblodens bekostnad, sedan dess att de 
bekämpades har landet blivit fyra gånger större. Argeloa är nu större än både Velosad och Stygia och till 
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skillnad från de torra stygiska stäpperna så är Argeloa ett frodigt land. Med det som bakgrund skulle jag 
vilja påstå att det gått mycket bra för Argeloa sedan erövringen 2026. 

Det finns en mängd skrönor om hur de Hängivna behandlar ockuperade folk eller hur deras armé 
fungerar och det är tveksamt om hur många av dem är sanna. Det som utmärker det Hängivna politiska 
maskineriet är effektivitet och inget annat. De erövrade folken får alltid valet att bestämma om de vill 
vara ett erövrat folk eller ett Hängivet folk och hur de vill leva. Den som låter omvända sig lever nästan 
alltid ett bättre liv än det han hade före ockupationen medan det motsatta händer den som inte 
omvänder sig. För de Hängivna skulle det inte vara effektivt, varken ekonomiskt eller politiskt, att skada 
de erövrade folk som samarbetar och låter omvända sig. 

Oavsett krig eller plats, det folk som erövras måste alltid välja mellan att acceptera det och göra det 
bästa av situationen, stanna och kämpa emot eller fly. Det förlorade krigets regler gäller även de 
områden som de Hängivna erövrar. Den största skillnaden är att de Hängivna slår tillbaka hårdare mot de 
som inte samarbetar än vad de flesta andra makter gör. Denna bestraffning är det som gett de Hängivna 
sitt rykte och också gett upphov till de berättelser som finns kring de Hängivna. 

I fallet med Argeloa så är det Blodsbröderna som är den mest kända motståndsrörelsen. Var och en som 
har viss kunskap om Blodsbröderna och de Hängivnas erövring av Argeloa inser även att det var 
Blodsbröderna som var grymast mot sina fiender. De flesta markherrar hade låtit hänga upp var och en 
av upprorsmakarna på pålar och jagat efter deras familjer. De Hängivna gjorde dock ingen stor sak av att 
motståndsrörelsen besegrats och lät dem till och med få samma begravning som vanliga fientliga 
soldater. De erkände dem som besegrade fiender. 

Det hände i Argeloa och jag antar att det har fungerat på ett liknande sätt tidigare i historien. Efter att 
Argeloa blev en provins öppnades landet upp mer och mer, Hängivna från resten av riket bjöds in för att 
bosätta sig i provinsen. Kriget och konflikten hade lämnat många gårdar öde som väntade på att bli 
befolkade. Den här inflyttningsprocessen påskyndar assimileringen av befolkningen och inom några 
generationer kommer det att vara lika Hängivet som kärnlandet på södra Jargal. 

Det Hängivna riket 
Det Hängivna riket har som mest bestått av nio provinser men sedan Tolerien bröt sig fria från sin 
Hängivne kejsare så existerar bara provinsen i böckerna. De övriga provinserna är de gamla rikena som 
en gång erövrades, Kartoch, Mergal, Darduin, Stygia, Velosad, Kharosal och Argeloa. Utöver det så har 
även Chronopia blivit en provins i det Hängivna riket även om det egentligen bara omfattar den Hängivna 
stadsdelen i staden. 

Det Hängivna rikets allsmäktige härskare är Karon, som regerar från Kartoch på södra Mergal. I väntan 
på att Karons son, Ljusbringaren, ska återkomma så härskar Karon från båda tronerna men när 
Ljusbringaren väl återvänder kommer han att blir det Hängivna rikets ledare. Under Karon finns en 
mängd världsliga och andliga ledare. Den världsliga ledaren för en provins heter arkon, av utomstående 
kallad för konsul eller mörkerlord, och den andliga motsvarigheten heter kardinal. Varje provins är sedan 
indelad i olika kantoner där en övermalestor och en arkat (magistrat) styr. Varje kanton är i sin tur 
indelad i distrikt (städer) som styrs av varsin malestor och atark (guvernör). 

Arkaterna och atarkerna väljs genom folkliga val och tiden som de sitter fastställs lokalt och kan variera 
från ett år till tio till livstid. Även övermalestorerna och malestorerna väljs, fast då genom kyrkliga val så 
att endast de med yrke inom kyrkan har rösträtt. I de folkliga valen så har alla sanna Hängivna full 
rösträtt och i vissa fall har även halvt Hängivna eller till och med invigda rösträtt, men då sällan lika 
många röster. Dessa omröstningar har bidragit till att de lokala ledarna är väldigt måna om att ha 
befolkningens uppskattning. 

På det stora hela så har de Hängivna i riket det väldigt bra med tanke på att endast rikets fronter märker 
av kriget, så det är ständigt fred. På många ställen har det varit konstant fred de senaste 200 åren, vilket 
är ganska unikt på Altor. Rikets största fiende är Svartblodsimperiet och den konflikten sägs vara äldre 
än de Hängivna. Sett till historia så har svartbloden mycket större anledning att hata de Hängivna än vad 
något annat folk har, må det vara högländare, caerwoler eller dvärgar. 
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Även om de Hängivna använder demoniska varelser i sina krig så existerar de inte i samhället. De menar 
att demoner är som vilket vapen som helst, det kan användas till ett gott syfte eller ett ont syfte, och vad 
det blir beror på den som kontrollerar vapnet eller demonen. Precis som vanliga invånare lever sina liv 
utan att se spåren av krig så slipper de även demoner och det kan nämnas att jag inte stött på någon 
demon i källaren på något tempel. Demoner är även knutna till religionen då det beskrivs i Karons bok i 
hur Karon använde dem som vapen mot drakarna. 

Den Hängivna religionen 
Religionen och tron på Karon är kärnan i den Hängivnes liv. Den genomsyrar hela riket och enar folket. 
De viktigaste begreppen som kyrkan lär ut är Fredens Gyllene Era och Paradiset. Tron på Paradiset 
uppmanar de troende att leva efter religionen så att de som förtjänar det får en plats i eftervärlden, 
Karons paradis. Fredens Gyllene Era är den utopi som religionen på lång sikt vill nå där Altor i realiteten 
blivit paradiset och alla dess invånare förtjänar en plats i det. Teoretiker liknar det vid att två världar går 
mot varandra för att slutligen mötas och bli en, så fungerar Fredens Gyllene Era och Paradiset. 

Religionen påbjuder en gemenskap mellan de troende och att man skall vara sin grannes vän. Lita på din 
nästa och din nästa litar på dig. Den enskilde kan ofta vända sig till templet och få råd eller hjälp, allt 
från att klara missväxten till matrekommendationer och stöd när någon anhörig dött. I mindre samhällen 
får ofta tempelprästen rollen som den lokale ledaren, likt en borgmästare eller ålderman. 

För tempelherrarna och tempelmästarna gäller helt andra förutsättningar. De flesta av dem är över en 
mansålder gammal men för denna livsförlängning så har de fått betala ett högt pris då deras 
skrämmande utseende knappast undgått någon. Oftast har de stora kunskaper inom magi eller sysslar 
med forskning. Hos befolkningen har de stor respekt för sitt enorma kunnande men till skillnad mot 
tempelprästerna så tar de inte del av det sociala i samhället, något som känns ganska förklarligt. Då de 
genomgått ritualen Själagivandet så anses de också stå närmre Karon än gemene tempelpräst och vid 
djupare teologiska spörsmål så är det inte ovanligt att man kan fråga en tempelherre om råd. 
Tempelmästarna syns sällan till och de bildar istället separata politiska råd som kan agera parallellt med 
de vanliga representanterna från templen. Tempelherrarna och tempelmästarna deltar även i kriget där 
deras magi är till mycket stor hjälp för den Hängivna hären. Vid de större templen där man kan lära sig 
magi så är det tempelherrar eller tempelmästare som står för undervisningen. 

 


