
Tarulk, min lojale tjänare,

Det är med vemod jag ser allmogens vrede bubbla upp, uppskattat och troligen 
underblåst av mina fiender. Bönderna har mage att kalla mig, greven, för »monster«, 
»odjur«, och »galning«! De borde istället glädja sig åt den uppmärksamhet jag behagar 
visa dem! »När din greve ger dig stöveln, så slickar du den ren«! Står icke dessa ord 
inristade vid porten till min borg?! Jag fruktar att om folkets otacksamhet fortsätter 
kommer trakten snart falla till kaos och undergång. Oavsett hur väl jag hanter-
ar denna kris så kvarstår risken att kungen, förförd av mina fienders ormtungor, 
berövar mig mina ägor.

Jag vill be dig att säkerställa att några av mina värdefullaste ägodelar, vilket 
inkluderar några magiska föremål, viktiga dokument, och en samling värdesaker, förs 
i säkerhet. Jag har redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Du ska transportera 
min skatt till en säker plats, ett torn ute på en ö i skärgården. Där kommer den att 
vaktas av Atavia, en magiker jag tidigare gjort affärer med. Var aktsam när du har 
med henne att göra; hon är lika mäktig som hon är grym.

Bege dig till skärgården och skaffa en båt. Det finns gott om efterblivna fiskare 
på Slingerkusten så det borde inte vara något problem. Eftersom vi vill hålla det här 
hemligt så bör du undvika Bryggby. Sjösätt på andra sidan Dolkudden, utom hörhåll 
från fyrbåken. Under skydd av natten, följ kusten tills Bryggby blir synligt på sty-
rbords sida. Runda Nålgrynnan på bortre sidan och fortsätt sedan ut mot havet längs 
med drakens buk. När havet öppnar upp sig och du kan se den gamla dvärgstatyn på 
styrbordssidan så fortsätter du mot en ö med ett torn. Tornet syns på långt håll och 
går inte att missa. De flesta misstar det nog för en gammal fyr.

Närma dig tornön försiktigt. Atavia kommer att möta dig vid stranden. Gå inte 
iland på ön utan tillstånd! Säg till henne: »Jag kommer i grevens tid!« Hon kommer 
att svara: »och otid«. Du skall då ta dig iland, överlämna skatten till henne och bju-
da henne adjö. Återvänd sedan utan dröjsmål till borgen. Vi får hoppas att allmogen 
fortfarande har någon vett och sans kvar vid det laget. Samla ihop några bönder på 
vägen utifall att.

Greve Kallary
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