
Estalianere er verdens største menneskelige folk. Dette er vi blevet igennem modstand og 

strid. Vi er blevet erobret og vi har kæmpet blandt os selv, uvillig til at acceptere en 

konge, som var storslået nok til Estalia, Myrmidias land. Vi har kæmpet mod 

brettonianerne i nord, vi har kæmpet mod araberne på havet, i Arabien og i Estalia, vi 

har kæmpet mod Nosca-folket på havet og vi har kæmpet mod tileanerne på havet, i 

Estalia og Tilea. Derfor glæder jeg mig til at tage af sted og forlade Estalia for aldrig at 

komme tilbage. Selvom det fylder mig med stor smerte at forlade Estalia for aldrig at 

komme tilbage, glæder jeg mig over dette, for jeg ved at dette ikke er slutningen. 

Selvom jeg skammer mig over ikke at kunne hævne min fader, ved jeg at dette var hans 

sidste vilje og jeg har forstået og erkendt visdommen i hans ord. Derfor skal det blive 

som han har sagt. Slægten Ribera skal forlade Estalia og vi kommer ikke til at vende 

tilbage i min levetid. Således er min skæbne, således er Gudernes Vilje for mig. Derfor 

vil jeg tage imod denne skæbne og tømme dette bæger uanset hvor bittert det må 

forekomme mig. Og egentlig finder jeg at det styrker mig, gør at jeg ikke behøver 

bekymre mig om mine fjenders giftige ord og løgne om mig og min slægt.

Det er uvist, hvor vi ender i vores rejse. Bretonnia? Imperiet? Selv hvis vi ender i Nosca 

eller Kislev, skal der ikke lyde et beklagende ord fra mine læber. Dette eksil er vores 

skæbne. Vi tilbeder Guderne når de giver os gaver, vi tilbeder dem når der lader os være i 

fred og vi tilbeder dem når de straffer os, for selv i vores straf ligger der en velsigelse. 

Enten vil vi blive ført igennem Porten til Morrs Rige eller også vil vi blive stærkere. For 

ligesom natten at altid vil blive fulgt af daggryet, er det min klare overbevisning at vi 

en dag vil vende tilbage til Estalia, styrket af vores eksil. 

Derfor har jeg efterladt dette brev til dig, min efterkommer for jeg ved at du vil blive en 

stor konge af Ribera. Dit eksil vil have styrket dig, din viden om at vi ikke bør være 



stolte over at vi er estalianere- vi bør være taknemmelige. Du vil have lidt under dit 

eksil, din viden om at uanset hvor jeg ender med at slå mig ned sammen med min 

familie, er Ribera i Estalia dit hjem. Dermed ved jeg at det vil styrke vores slægt om at 

drage i eksil, for dermed vil du min arving, ville kongeriget Ribera endnu mere, både 

med den magt og det ansvar, som det kræver. Og selvom denne opgave kan virke 

uoverkommelig, skal du vide at jeg, selv fra Morrs Rige, er stolt af dig og stoler på at 

du med Gudernes hjælp kan løfte denne byrde.

Som hjælp hertil har jeg vedlagt min faders testamente. Held og lykke, må Guderne være 

med dig.
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