
Hammarslagen ekar över det tomma torget. 
Månader av predikningar i alla kloster, tempel 
och helgedomar ägnade till Alma har lett fram 
till denna dag. Varhelst en av ljusets heliga 
utsända vandrat har orden hörts. 
Christaliterna var en gång en del av Alma men 
de har fallit från ljuset. Christaliterna dyrkar 
demoner och offrar barn till sina mörka 
herrar. Christaliterna begår sodomi och andra 
hemskheter. Inga historier är för långsökta för 
att beskriva denna kult vars ursprung anses 
härröra från en av Almas fallna generaler och 
som har sitt starka fäste i de södra delarna av 
Hertigdömet Lövedal i sydvästra Velaris. 
 
7 män och kvinnor samt 3 barn har efter 
veckor i Ros och Törne-orderns förvar erkänt 
allt som predikningarna har mässat och mer 
därtill de skall nu med lågornas hjälp ges 
möjlighet att åter träda in i Almas ljus. 

 
Hammarslagen har tystnat och det förut tomma torget är nu till bristningsgränsen fyllt av folkmassan 
som kommit för att beskåda detta skådespel. Luften fylls av massans sorl men som på en given signal 
tystnar allt. Knarret av den rangliga kärran som för de dömda till sitt öde är det enda som hörs. På 
kärrans flak ser man spillrorna av en gång stolta kvinnor och män, den stannar framför högarna av 
ved som väntar på dem. En inkvisitor i sin dräkt i grönt och rött läser upp de underskrivna 
bekännelser som kommer spridas över hela den Almiska världen, medan de dömda förs upp på sina 
platser. Vissa med tårar rinnande längs sina kinder, andra med stolta stapplande steg och tillförsikt i 
blicken. 
 
Eldarna tänds och ropen om nåd övergår till skrik av smärta. Syndarna skall återförenas med ljuset 
eller förkastas till den avgrund vars demoner de dyrkar. När natten faller och torget åter är tomt, 
smyger en ensam figur fram till askan. Hen tar en näve och gömmer i sin pung och mot himlen flyger 
gnistor, dessa gnistor skall tända en eld i Christaliternas bröst och kasta regionen i kaos. 
Vattnadjup i ljusets år 920 
 
 
Fakta: 
Christaliterna är en religiös grupp som härstammar från en av Almas första generaler. Denna 
förrådde Alma när hennes behov var som störst och denna grupp har sedan dess setts med 
skepticism eller öppen fientlighet var än de uppstår. De är som mest spridda i Velaris sydvästra delar, 
de har inte valt att bosätta sig i enklaver utan lever som en del av samhället i dessa regioner. OBS Om 
din roll har en nära anknytning till denna gruppering kan du få mer information om vad denna tros 
uppfattning innebär. 
 


