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Begravning & avfärd
* * *

Det var en vacker dag när ni sa era farväl till 
er farfar Johandes Li Halan. Hela familjen var 
samlad, något som inte händer vid varje begrav-
ning. Till och med Flavius Li Halan, överhuvudet 
för Li Halan, var med på begravningen.

Det förvånade er lite att Jeanette Haarlinger 
iklädd en vacker och stilig nattsvart fotsida klän-
ning med en tjock svart slöja var med på begrav-
ningen.

Ni syskon stod med er far. För första gången 
sedan natten för fjorton år sedan stod ni alla 
samlade. 

Frater Moshime Deabarger, iklädd sin ceremo-
niella dräkt, höll i begravningsritualerna.

Johandes hade valt en underbar plats att bli 
begravd på. Vid foten av Muijimi berget hade det 
anlagts en trädgård med åtminstone ett exemplar 
av varje växt som lever på planeten, och ett fler-
tal från andra planeter. Mitt i parken, utanför ett 
enkelt lusthus, begravdes Johandes Li Halan utan 
några andra minnesmärken eller minnesstenar.

* * *

Det förvånade er lite att ni blev ombedda 
att följa med på uppläsningen av testamentet i 
Flavius sommarresidens, det förvånade er ännu 
mera att Jeanette Haarlinger också blev ombedd 
att följa med.

De enda som var med på uppläsningen var 
Jeanette, er far, er fars syskon, Flavius Li Halan, 
Frater Moshime Deabarger och ni.

* * *

Efter att Jeanette Haarlinger hade läst upp 
testamentet stod ni stilla i flera minuter innan 
Perikles harklade sig och bad att få titta på testa-
mentet. Den enda som inte verkade vara förvånad 
över testamentet var Flavius och Frater Moshime 
Deabarger.

Medan Perikles läste igenom testamentet gick 
Flavius fram till er andra och tryckte era händer 
och sa med en låg röst att han beklagade sorgen 
och att han kunde ställa skeppet Voidgazer med 
Consul Maria Doertez som kapten till ert förfo-
gande inför den stundande expeditionen.

När Perikles hade läst igenom testamentet två 

gånger kom Jeanette Haarlinger fram till er alla 
och lämnade över en liten minneskrets till Perik-
les och ursäktade sig sedan.

* * *

Perikles bad att få bli lämnad ifred och för-
svann ut mot Johandes begravningsplats. Det 
dröjde nästan tre timmar innan han kom till-
baka. Under tiden dracks det många gravöl till 
Johandes ära och nästan alla berättade en historia 
som visade vilken principfast man Johandes hade 
varit och hur han aldrig hade brutit mot familjen 
eller Gud.

När Perikles kom tillbaka sade han bara en 
sak. Packa. Han visade också upp vad som fanns 
på minneskretsen. En koordinat med anteckning-
en ”Planeten Vorox”.

* * *

Efter en vecka av packande, lastande och för-
handlande med familjen och Consul Maria Doer-
tez lämnade ni äntligen solsystemet Icon för att 
färdas ombord Voidgazer till solsystemet Vorox.

Det tog nio hopp genom Stjärnportaler och 
två veckor för att nå solsystemet Vorox och ni 
hann se många andra skepp och solsystem på er 
färd.

* * *

Igår meddelade Consul Maria Doertez att ni 
skulle vara framme vid Vorox inom två dagar. 
Framför er, i rymdens enorma djup, kan ni se en 
liten blå grön planet komma närmare.
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Testamentet från Johandes av familjen Li Halan

Mot st järnorna skola alla av min ätt någon gång i sitt liv st yra sin färd, om blott bara för att få se Guds 

skapelse obefläckad. Det är min önskan att alla skall genom sina liv försöka ta del av allt gud har skapat 

och skapa förutsättningar för att alla andra också skall få ta del av guds goda. Vi människor är blott myror 

som tror att den runtliggande skogen är allt som finns, när världen är så mycket större.

Jag tror mig har levt mitt liv tillfullo, eller åtminstone så mycket som kan krävas av en människa, och 

kommer inte att träffa gud med ånger eller dåligt samvete över det som jag inte har lyckats göra eller 

uppleva. Jag hoppas att alla möter sin gud på samma sätt.

Som utförare av detta testamente utnämner jag Jeanette Haarlinger, må du finna styrkan att utföra denna 

sista handling för mig.

Till min familj lämnar jag alla mina egendomar på sådant sätt som Baronen tror att det kommer att gynna 

vår familj. Jag önskar dock att en tiondel skall komma kyrkan till användning, men exakt hur lämnar jag 

till de som tror sig kunna bättre därom.

Mina monetära resurser skall delas lika mellan min närmaste familj, mina t jänare, Jeanette Haarlinger 

förutom en summa på hundra tusen (100.000) Firebirds som skall gå till mitt barnbarn Perikles Li Halan 

om han väljer att resa till planeten Vorox med sina syskon.

Till mitt barnbarn Perikles Li Halan lämnar jag också en väska som Jeanette Haarlinger skall lämna över 

till honom tillsammans med den tidigare nämnda reskassan om han går med på att fortsätta på den enda 

expedition jag aldrig blev klar med.

Jag önskar bli begravd vid den södra foten av Muijimi berget och att det skall anläggas en vild trädgård 

där gud själv får bestämma vad som skall växa vid mina efterlämningar. Jag vill inte ha något monument 

över mitt liv. Jag vill att Frater Moshime Deabarger sköter min begravning vad gäller det rituella och 

ceremoniella.

Förlåt mina tillkortakommande som jag skall förlåta era.

Johandes Li Halan
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AEQUITAS - ILLIAR

Apello: adventor
Auctoritas: apparitor
Dies: 04.03.5037
Adeo: 22.10.28

*******************************************************************************************************************

OPINIO
APELLO  CONSUETUDO  ALTER   SUBSCRIPTIO

Aequitas  34 %   +/- 0   adventor
Carcer  0 %   - 23 %  adventor
Militia   2 %   +/- 0   adventor
Nomino  2 %   +/- 0   adventor

FREQUENTIA
   HODIE   ANTIQUUS  IN GEN

Medius Illiar  0   2.532.446  04.03.5037 - 12.05.4237
Thule Illiar  0   6.725.334  04.03.5037 - 12.05.4237
Eos Illiar  0   7.000.112  04.03.5037 - 12.05.4237
Auster Illiar  0   12.457.623  04.03.5037 - 12.05.4237
Occasus Illiar 0   5.234.751  04.03.5037 - 12.05.4237

Universitas  0   33.950.266  04.03.5037 - 12.05.4237

Robota  2.345   546   04.03.5037 - 12.05.4237

SAECULUM PORTUS
#   EFFICAX  FREQUENTIA  APELLO

Thule   -   -   Ossifragus
Eos   -   -   Aether
Auster  -   -   Aurora
Occasus  98 %   210   Pistris

Artificium arcanus ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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