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rån det kejserliga hovet 
ryktas om att Kejsar 

Jargus håller sig med en ny 
kurtisan från Västerlanden. 
Kejsaren har dock fortsatt 
impotensproblem varför 
kurtisanen inte förväntas 
skänka vår herre någon 
större glädje. 

 

rån Exaktor Intalea 
Fortunatis kontor ryktas 

om en ny skatt för hus lägre 
än fyra våningar. 

 

ûhads ambassadör 
håller hemliga möten 

med kyrkans män om 

nätterna. Flera vagnar har 
om nätterna besökt 
ambassaden. Däribland har 
den privata droskan till 
primod Zenvos Papas, 
aboratens sändebud i Daval, 
synts. 

 

kta Sydlandspärlor, 
kryddor, ringar och annan 

parafernalia, billigt såld av 
Gregor Validus, Antoni-
torget, middag alla dagar. 

 

Äventyraren Marius 
Fortunatis fortsätter sina 
erövringar av världen och har 
nyligen till Jargien fört ett 
häpnadsväckande thé som 
societeten fascineras över. 
Samtidigt är hans fru, 
borgmästarinnan i 
ökenstaden Jarum, skjuten åt 

sidan till förmån för den 
fagra faliska 
handelsfurstinnan Zhaya 
Temiranz. Marius tycks för 
det jargiska folket gjort ännu 
en erövring! 

 

rån det kejserliga 
gatuverket har 

inrapporterats den högsta 
siffran av vagn överkörda i 
Daval någonsin - 34 stycken 
för denna månad! 
Stadsvakten har samtidigt 
rapporterat antalet mördade 
under månaden till 26 
stycken, sex färre än 
föregående månads rekord. 

 

ila i frid, de 42 personer 
som inrapporterats 

överkörda av vagnar den 
senaste månaden. 

 

Inkvisitionen har utfärdat 
arresteringsorder för Alexius 
Jahanet, borgmästarinnans 
son. Alexius ska ha funnits i 
lagrådet Felix de Jehors 
yngsta dotters säng av 
inkvisitionens ledare 
Antillimar de Jehor själv!  

 

agvärk, tandvärk eller 
flåpinne botas raskt av 

Alija vid Nordparkens 
västsida. 

 

nformator Jamina Lemire 
låter meddela att Felix 

Quintillis, faktoratorrådets 
äldste, kidnappat flertalet 

unga flickor för att hålla dem 
fångna under vilda orgier och 
därefter mata 
gladiatorarenans tigrar och 
lejon med deras kroppar. Felix 
har bemött detta genom att 
utlysa gladiatorspelet 
"Jungfruns hednadöd" under 
två dagar i slutet av 

månaden. Stadens folk hyllar 
Felix! 

 

agrådet Cornelos Lemire 
och Consiliator Antonos 

Botaneiates har återigen 
setts antasta varandra vid en 
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av Glutharianernas 
banketter. Tjänarna vittnar 

om att de båda badat privat i 
varandras sällskap. 

tten Hymeris anklagas av 

inkvisitionen för ännu en 
anlagd brand i de östra 
hyreskasernerna. 
Stadsvakten släckte dock 
elden raskt. 

 

rimoden av Daval, Vibius 
Silvanian, har funnits 

utsupen och naken i en gränd 

nära väktarens hus av 
stadsvakten. I gränden 
återfanns ett flertal skökor 
tillsammans med primoden. 
Skökorna ger utsaga om att 
primodens lem är av ringa 
storlek. 

 

 

ejserliga gardet har 
tröttnat på överklassens 

skrikande och skränande 
utanför Rasur. Gardet har 

lämnat området för att rensa 
upp i kvarteren intill nattetid 
och infört böter om 175 silver 
för den som stör friden kring 
det kejserliga palatset. 

 

juvgillet "Gornleius 
lejda" anklagas av 

stadsvakts-kapten Cain 

Salvianis för mordet på 
stadsvaktssergeant Ymerino 
Sansinni efter dennes tillslag 
mot gillets bordell "Havets 
pärla" föregående månad. 
Belöning om 120 silver till 
den som infångar mördaren, 5 
silver den som ger ledtråd. 

 

öpmannen Vespor 
Innocenti har regelbundet 

mutat stadsvakten under 
flera års tid för att tullfritt 
kunna införa varor i staden. 
Domstol kommer att hållas 
på Stortorget samtidigt som 

den dömde Röda-mördar'n 
från Asharien hängs. Även de 
tre häxgummor som dömts av 
kyrkotribunalen kommer att 
brännas denna afton. 
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Förnäma borgare 


