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Äldre hjältar, del 4 
En liten artikel till Vetenskapsakademins tidning den 5 december 2044 

Karongisslet 
Legenderna om Phias, en av de fyra plågade hjältarna, är många. Från legenderna om hans lojalitet och 
enorma passion för sitt värv till epos om hur han dödades av sin älskade Ravennia. Men det finns särskilt 
en legend som fått mer än en skattsökare att ödsla sitt liv i en jakt på vad som ska göra en till en lika 
god stridsman som Phias själv. 

Det sägs att då guden Kaleb ingjöt krafterna i de fyra plågade hjältarna så hamnade inte all Phias kraft i 
honom själ, utan en del fängslades i hans enorma stridsgissel. Även fast han inte var en lika skicklig 
kämpe som någon av de andra hjältarna, så blev han nu en av de mest fruktade. Det sägs att hans 
stridsgissel kunde få motståndarna att ge upp en strid redan innan den brutit ut, något som enligt 
sagorna fått flera av De Hängivna att fly redan innan slaget stått. Att blixtar kunde nerkallas från en 
klarblå himmel för att utrota De Hängivna i deras flykt. Karongisslet sades också ge Phias en gudomlig 
tur. En av de mer vanliga historierna är att han färdades tillsammans med sina män genom ett berg då 
De Hängivna vräkte ned stenar på dem, men då stenarna hade fallit klart så visade det sig att Phias och 
dennes styrka mirakulöst hade klarat sig undan utan en skråma. 

Bara namnet - Karongisslet - fick De Hängivna att darra av skräck. Det Kalebvälsignade stridsgisslet 
sades var ett av världens mest heliga föremål och bara rykten om att Phias var på väg fick De Hängivna 
styrkorna att fly. Phias kom snabbt att bli den plågade hjälten som fruktades mest - tillsammans med 
Ravennia som alltid fanns vid hans sida. 

Emellertid så hjälpte inte ens detta gudavälsignade vapen då han fick reda på att Ravennia hade vänt sig 
till De Hängivna - fienden. I kampen mot sin forna älskare så kämpade han visserligen tappert och det 
sägs att han fick Ravennia på knä, men att då stunden kom så kunde han inte förmå sig att döda henne. 
Vissa berättelser säger dock att det inte var Phias mod som svek honom, utan istället så var det 
Karongisslet som inte kunde döda en av de plågade hjältarna - oavsett om hon gått över till ondskan. 

Karongisslet har varit försvunnet sedan Phias dräptes och det antas att Ravennia tog hand om det. 
Rykten säger också att det ska finnas i Chronopia sedan Ravennia överlämnat det för säkert förvar. 
Emellertid så har de lärda kraftigt motsatt sig den teorin då Hängivna inte ska kunna befinna sig i 
närheten av den under någon längre tid, utan att sakta förtäras av den. Detta exkluderar givetvis 
Ravennia själv eftersom hon fortfarande är en av de plågade hjältarna, även om hon numer även är 
Hängiven. Ett annan rykte, som är bra mycket mer obehagligt för omvärlden, är att det finns hos Karon 
på ön Volcanos och att denne försöker utvinna sin broders kraft ur stridsgisslet. 

Utseendet på Karongisslet påminner helt klart om ett vanligt stridsgissel, förutom att det ser helt 
nytillverkat ut och inte har en repa på sig. I stället för en kätting med spikboll på så har den istället två, 
något som gör att den är mycket svår att hantera utan att allvarligt skada sig själv. Runt Karongislet så 
verkar det ligga en svag ljus glöd som tilltar i styrka då en person (som svurit tro till De Hängivna) 
närmar sig. 

Ingen vet att vad för krafter stridsgisslet har, men en sak kan sägas är att det först och främst krävs en 
skicklig stridsman för att ens kunna hantera vapnet. Dessutom så är vapnet en ytterst helig relik och 
skulle en Hängiven eller annan ond (i detta fall en person som motsätter sig Kalebs önskan att få De 
Hängivna utplånade från Altors yta) person ta i Karongisslet så kommer heligheten att brinna i dem. Ju 
längre personen har kommit in på Karons vägar, desto mer skada kommer den att orsaka. Det har hänt 
att vissa som tagit i den helt enkelt reducerats till en hög rykande aska. En odöd som träffas utav 
Karongisslet förintas automatiskt på detta sätt och en demon skickas automatiskt tillbaka till deras 
hemdimension. 

– Verius Petraxim, professor inom religionshistoria vid Vetenskapsakademin 

 


