
Kære Emilio, Baredo, Riccardo og Florentin,

Jeg håber at dette brev når jer i god behold og at I har det godt i Estalia, vores oprindelige 

fædreland. Herhjemme, i Dieterschaffen, Norden og Salzenmund, foregår tingene i forholdsvis vidt 

omfang som de plejer at gøre, dog har jeg nogle forskellige nyheder at måtte fortælle jer, nogle af dem 

triste, andre af dem muntre. For det første er nogle medlemmer af vores familie desværre draget videre 

til Morrs rige. Det drejer sig om min onkel og en højtagtet præst af Myrmidia, Quintus de Ribera 

von Dieterschaffen, som døde af mavesår den 18 Sommerzeit, Riccardos fader og min højagtede 

slægtning Platon de Ribera von Dieterschaffen, der på mest tragiske vis døde af gulsot den 28 

Sommerzeit og min grandonkel Fillipe de Ribera von Dieterschaffen, som sov stille ind, mæt af dage, 

den 26 Nachgemeim. 



Dette betyder at jeg har måtte påtage mig ansvaret som overhoved for de Ribera-familien efter 

Fillipes død, da både Quintus og Platon er draget videre. Vi fik begravet dem alle tre på familiens 

gravsted udenfor Dieterschaffen. Jeg håber at I kan finde tid til at bærge sorg over dem alle tre, 

selvom I er langt væk hjemmefra. Jeg er sikker på at Emilio nok skal håndtere dette på rette vis. Vi 

fik samlet hele familien, med undtagelse af jer naturligvis, til Fillipes begravelse. Derudover kom 

hertugen, Dieterschaffens borgmester og Nordens greve. Det var en meget værdig ceremoni, ledet af 

ypperstepræsten for Morr i Salzenmund og vi fik sagt farvel og på gensyn på passende vis til Fillipe, 

selvom det naturligvis var svært for os alle. Jeg har måtte overlade kroen til min kære hustro, imens jeg 

får styr over vores gods, forretninger, og forretningsforbindelse i Imperiet, Kislev, Nosca og Marienburg. 

Derudover, har vi (som I muligvis har hørt) fået en ny kejser, hvilket har kunnet mærkes på flere 

punkter . Han hedder Leopold III og er fra Stirland. Indtil videre har den største ændring 



under hans regering været at den imperielle flåde har udvidet ret voldsomt, hvilket betyder at vores 

skibsværft har måtte fordoble mængden af arbejdere for at kunne følge med. Denne del er naturligvis 

stærkt positiv, især da vi har kontakter i Erengrad og dermed er i stand til at sælge kanoner til den 

Imperielle Flåde. Noget andet er at hæren og flåden er begyndt at rekruttere flere folk, hvilket da 

også kan mærkes i Dieterschaffen og Salzenmund. Rygternes svirrer om hvorvidt der skal komme en 

krig, indtil videre bliver det dog meget ved snakken. Mængden af materialer, som bliver solgt og sendt til 

Altdorf er dog ikke blevet mindre indtil videre. Dette har naturligvis betyder at voers familie har fået 

flere handelsaftaler, omvendt set betaler vi dog også lidt flere skatter. Når det er sagt, er der særdeles 

stille i Imperiet for tiden, især da mængden af bæstmænd stadigvæk virker til at være lavere end 

førhen belejringen af og slaget ved Altdorf. Et rygte har begyndt at sprede sig om at resterne af 

bæstmændenes hær flygtede fra Altdorf, enten syd- eller østpå. Har I hørt noget om dette? Uanset 

hvad, har det givet vejvogterne mere tid til at håndtere landevejsrøvere og banditter, hvilket har gjort at 



der er kommet mere handel til Nordland, især pga de store mængder træ, som er i provinsen. 

Derudover har Anna-Eliza giftet sig med Alexis Todbringer von Arenburg, en fjern slægtning til 

Middenlands Vælgende Hertug og herre over Middenheim, Boris Todbringer. Dette er vi 

naturligvis meget glade for, især fordi de virker meget glade for hinanden. Vi ser ikke så meget til hende, 

da de er er i gang med at få styr på deres gods og Anna-Eliza for nylig har fundet ud af at hun 

venter sig. Derudover har Emilios fætter på mødrenes side, Jose de Ribera von Dieterschaffen, 

fået sig en søn den 8 Vorgeheim, som ham og Anna har valgt at kalde for Elizar.

Jeg var forbi Magdalenes gravsted forleden dag og tænkte længe over hende, hendes liv og levned og 

hendes sidste ønske, der jo sendte jer ud på en lang rejse for at finde vores fædrene hjem. Hvordan 

er det forløbet? Hvis I har måtte give op på vejen, skal I ikke skamme jer over det. Uagtet at 



det var hendes sidste ønske, er en gamle kvindes tosserier ikke noget at sætte livet på spil for. Så hvis 

det er gået galt, skal I være velkommen til at komme hjem til Nordland igen. Men jeg vil da meget 

gerne høre om jeres eventyr og hvordan det er løbet af sig? Har I kunnet klare jer økonomisk? 

Har vejret på havet været til at håndtere? Jeg må ærligt erkende at jeg er en kende bekymrede for 

hvad I blev sendt ud i den gang den 17 af Sigmarzeit. 

Derudover skal jeg medbringe hilsner fra min kære hustro og Florentins mor, Bianca de Ribera 

von Dieterschaffen, Emilios moder, Clovovea og fader Raymon og Riccardos broder, Roberto de 

Ribera. Roberto er vendt tilbage fra Middenland den 24 Sigmarzeit, da han er blevet færdiguddannet 

som lærd indenfor videnskaberne. Han er netop nu i gang med at arbejde med planer for udbygningen 

af vores kapel for Myrmidia. Roberto beklager at hans lange fravær og håber på at hans broder har det 

godt. Clovovea beder mig desuden huske Emilio om at bære varmt tøj, da det jo kan være meget koldt 

på havet. Fra mig selv og min hustro skal jeg hilse Florentin, som vi håber på klarer sig godt i det 



fremmede. I den forbindelse ville vi gerne høre om I har lagt planer for hvornår I kommer hjem til 

Dieterschaffen og Salzenmund? Selvom det går godt for min hustro, ville hun gerne have at der kom 

nogle og aflastede hende med byrden om at lede Quesada de Allejandros

Må Myrmidia være med jer.

Jeres fader, onkel og grandonkel,

Alejandro de Ribera von Dieterschaffen, efterfølger til Jacinto de Ribera von Dieterschaffen


