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Monsters in kuuroord Sint Walrick
Van onze verslaggever.

Onlangs bereikte ons het bericht dat
de omgeving van het kuuroord Sint
Walrick welhaast overstroomd werd
door allerlei monsters. Volgens een
zegsman van de baron van Sint
Walrick zijn alle problemen opgelost
en heeft er nauwelijks gevaar
bestaan. De oorzaak weet hij aan
“overtollige en ondoordachte
tovenarij”.

Sint Walrick, nabij Schuddewoud,  is het
voorouderlijk landgoed van de baron met
dezelfde naam. Deze heeft dit landgoed
geopend als kuuroord, om zo voor
aanvulling van de inkomsten te zorgen.
Toen echter enkele maanden geleden
plotseling gevaarlijke monsters begonnen
op te duiken, werd de rust wreed verstoord.
Gezien de aard van de monsters werd voor
magische invloeden gevreesd.
Gelukkig verschenen al snel enkele
vertegenwoordigers van het
Tovenaarseiland, die een oplossing
voorstelden. Zij repten van “scheuren in de
realiteit”. De oorzaak van deze scheuren
aan uw verslaggever niet bekend, maar het
ligt voor de hand om een verband te leggen

met de gebeurtenissen die de afgelopen
jaren plaatsvonden in Brino Anjak, zeker
omdat er ook sprake was van
onoordeelkundige tovenarij aldaar. De
status van het rapport van magister
Zyvanty, waaruit citaten in een vorige
Wilde Post waren afgedrukt, is nog
onduidelijk. Wel lijkt het erop dat zijn
visie op de gebeurtenissen niet geheel juist
was. Spraakslieden van Tovenaarseiland
hebben aangegeven “dat de kwestie
ingewikkeld ligt en moeilijk aan leken is
uit te leggen”.
Maar of de problemen nu wel of niet te
wijten zijn aan onverstandige tovenarij,
vast staat dat vele tovenaars een
constructieve bijdrage geleverd hebben aan
het oplossen van de problemen. Hierbij
was het een gelukkige samenloop van
omstandigheden dat de baron in opdracht
van Keizerin Leta een aantal veteranen uit
de strijd in de Wilde Landen fêteerde. Als
gevolg hiervan waren een aantal in de
strijd geharde personen aanwezig, die wel
raad wisten met het gespuis. Wij danken
hen hiervoor en hopen dat het nu uit is met
de verstoringen van de realiteit.

(Lees meer over deze gebeurtenissen op pagina 2
en 3.)
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De gebeurtenissen in Schuddewoud en Sint Walrick
hebben duidelijk de pennen aan het werk gezet. Uw
redactie ontving zowel een verslag van een jonge
tovenaar als een relaas van onze lokale verslaggever
Brada Tuil. Hieronder beide artikelen .

Drama in Schuddewoud!!

De Wilde Landen wordt niets gespaard. De
rust leek met de ascentie van Leta
weergekeerd na jaren van onrust. Niets
bleek minder waar. Brino Anjak, al eerder
de oorzaak van vele doden onder de
bevolking en kolonisten, deed opnieuw van
zich spreken, zij het niet direct. Al eerder
las u in deze krant van de onrust ter
plaatste. Vreemde wezens werden gezien,
bier sloeg dood!! Runemeester Zyvanty
trof ter plaatse een volledige poort aan!!
Bij een moedige poging die hem fataal
werd sloot weliswaar deze poort maar
opende zich onvoorzien een viertal
scheuren elders in de Wilde Landen. Het
gevolg: een voortdurende aanval door
demonen op het zo geliefde land. Welk een
ongeluk treft dit gebied toch steeds!!
Drie leerlingen van Zyvanty zagen kans
één der scheuren te sluiten. Zij bleken
echter niet in staat de overige scheuren te
trotseren. Hulp van aanwezige veteranen
bleek onontbeerlijk. Met vereende krachten
werden de benodigdheden bijeen
gesprokkeld en werd uitputtend geoefend
in tactiek en incantaties. Het resultaat mag
er zijn: de vier scheuren zijn gesloten!!
De prijs die werd betaald is helaas
navenant: assistent-runemeester Seftu
Benali liet het leven, evenals gildemeester
der magiërs Magister Tiamat, en assistent-
resident Meester Florijn Démalanto; en dan
zijn hiermee slechts de bekendste personen
genoemd. De lokale bevolking heeft vele
vrienden en familieleden verloren, de
veteranen bleven niet ongedeerd: vele
doden en gewonden zijn te betreuren.
Hopelijk is de rust nu dan eindelijk
weergekeerd en zijn de Wilde Landen
verlost van demonen en andere
kwaadwillenden.

Alweer demonen !!??
Van uw verslaggever, Brada Truil.

De Wilde landen blijven de speelbal van
kwade krachten. De veteranen van Leta’s
vrijheidsstrijd lijken achtervolgd te worden
door magie, wapengekletter en bloed.
Het spreekt voor de veteranen dat het
meeste bloed deze keer vloeide aan de kant
van de slechterikken: vele demonen
werden verslagen, scheuren gesloten (zie
hiervoor de andere artikelen, red.).
Het lijkt onvoorstelbaar, maar de
avonturiers hebben niet alleen deze
scheuren gesloten, ook een aantal andere
problemen hebben zij kordaat aangepakt,
zonder verder nieuwe problemen te
veroorzaken!!
Zo werden enkele leden van de Vuist (de
oude elite-eenheid van tovenaars van tiran
Ka-Rashied) ontdekt en gedood danwel
verjaagd. De invloed van Ka-Rashied blijft
nog immer voelbaar, maar is wederom een
klap toegebracht!! De lokale snuitbeesten,
eerst onder de invloed van deze
verachtelijke sujetten, zijn weer geheel in
hun normale doen. Enkele lokale boeren
hebben al gewenst dat ze weer eens wat
rustiger zouden doen!!
De Zon, in het keizerrijk nog immer een
geloof met een onduidelijke status, heeft
luid en duidelijk van zich doen spreken: de
profeet Domela is wederom verschenen en
heeft het geloof naar een nieuwe hoogte
getild.
De eerder vooral wegens afwezigheid
tijdens gevechten geroemde huurlingen
van Von Trox deden van zich spreken in
de voorste linie!!
Zij het geheel onverwacht, de veteranen
hebben laten zien dat hun hart op de goede
plaats zit. De baron van Sint Walrick kon
dan ook niet anders dan hen van harte te
bedanken voor hun werk. Er lijkt sprake
van een ware omslag binnen de
manschappen van Leta. Uw verslaggever
hoopt dat het geen tijdelijke bevlieging
blijkt…
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Tragedie op slagveld
St. Walrick, van onze verslaggever

In de nasleep van het dichten van de derde
en laatste scheur in het magische veld vond
te St. Walrick (zie de desbetreffende
artikelen, red.) nog een ware tragedie
plaats. Onder de gesneuvelde helden
bevond zich de heer Florijn Démalanto,
waarnemend resident van de Wilde
Landen. In de directe nabijheid van zijn
lichaam op het slagveld bevond zich ene
Thumper de La Pen, die de bezittingen van
de waarnemend resident aan het
'inspecteren' was.
Dit ziende kon Jean-Jerome d'Ambicourt,
ambtenaar en priester van de Jaden
Hemelkeizer, zijn ware, bloeddorstige aard
niet langer verbergen en sloeg van achteren
de weerloos geknield zittende Thumper
met enkele klappen morsdood.
Getuigen verklaarden niet zeker te zijn of
Thumper de La Pen bezig was het lijk van
Florijn Démalanto te beroven: "We
vroegen De la Pen waar hij mee bezig was,
maar nog voor hij kon antwoorden sloeg
die onbetrouwbare d'Ambicourt hem
zomaar dood. Misschien keek hij wel
alleen maar of de waarnemend resident
spullen bij zich had die nodig waren tegen
de aanstromende hordes demonen".
Wat de motieven van Thumper de la Pen
waren zal voor altijd onduidelijk blijven.
D'Ambicourt was in elk geval niet bevoegd
tot het uitvoeren van standrechtelijke
executies en erkende zijn onbezonnen
optreden.
D'Ambicourt is daarop door de rechtelijke
macht in de persoon van Ridder Torak
veroordeeld tot de dood. De onthoofding
heeft inmiddels plaatsgevonden en uw
verslaggever hoopt dat d'Ambicourt tegen
zijn laatste wens in toch in gewijde grond
is begraven.

De hiernaast genoemde gebeurtenissen bij de
gevechten in Sint Walrick hebben ook een ons

onbekende correspondent aangezet tot het schrijven
van onderstaand verslag. Hoewel de kwaliteit van

het taalgebruik van de desbetreffende persoon
bedroevend is, en de berichtgeving soms apert

onjuist – zo is de heer D’Ambicourt al geëxecuteerd
– bevat het stuk enkele gedachten en standpunten

die we de lezers van de Wilde Post niet wilden
onthouden.

INGEZONDEN MEDEDELING

Ambtenaar begaat Moord!

In de nasleep van het opruimen van de demonen
plaag die o.a. rond het buiten St. Walrick heerste als
eileffect van de ontploffing van Brino Anjak, heeft
de heer J.J. d'Ambicourt in het bijzijn van getuigen
de heer T. de la Pen vermoord. Volgens d'A. was de
laatste bezig het stoffelijk overschot van de
waarnemend resident  Florijn Démalanto te beroven
terwijl het nog niet eens koud was. Omstanders
verklaarden dat men de Heer de la Pen al tot de
orde riep toen de heer d'A. in woede ontstak en
zonder verdere waarschuwing de eerste ' in elkaar
mepte' tot hij het leven liet. 'Die priester was geheel
verbijsterd over wat hij had gedaan, hij keek
heelvreemd toen iemand begon te schreeuwen
moord, MOORD! daarna liet hij zijn knuppel vallen
en bleef maar naar zijn bebloede handen kijken,
alsof hij die nog ooit schoon kan krijgen. Maar ik
vertrouw die gast niet meer voor geen cent.' aldus
een ooggetuige.
Uit betrouwbare bron is vernomen dat de verdachte
als kandidaat voor de post van rechter in de wilde
landen stond geregistreerd. Van zijn verkiezing kan
natuurlijk momenteel geen sprake meer zijn.  het
enige dat in het voordeel van de verdachte pleit is
dat hij zelf toegeeft schuldig te zijn aan deze
verschrikkelijke daad en ter dood veroordeeld
wenst te worden om een voorbeeld te stellen aan de
rechteloosheid die heerst in Umbrië. Een andere
bron wist te vertellen dat er pre-huum al een comite
is samengesteld dat de zaligverklaring van de
martelaar in spé zal naijveren.

We houden U op de hoogte.

RECTIFICATIE
Mij is ter ore gekomen dat men meent dat ik de
hoofdredacteur van de Wilde Post ben. Dit is niet
zo, ik ben slechts een zelfstandig werkende
verslaggever die een serie artikelen over de grote
componentenroof verzorgde voor de Wilde Post. Ik
ben aan geen enkel orgaan gelieerd en ben dus ook
beschikbaar voor opdrachten van andere kranten en
tijdschriften.

Jusan Ikli.
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De redactie ontving de volgende ingezonden brief
van Hervia Kras, assistent-runemeester en nauw
betrokken bij de gebeurtenissen in Schuddewoud.
Wij geven gaarne gehoor aan haar verzoek deze
brief integraal te plaatsen, zeker omdat de brief
nieuw licht werpt op de controverse rondom het
beruchte “rapport van Zyvanty”.

INGEZONDEN MEDEDELING

Dankbetuiging
Hierbij wil ik graag alle avonturiers uit het leger
van Leta bedanken die onlangs in Schuddewoude
hebben geassisteerd bij het sluiten van drie
scheuren naar de onderwereld. Zonder hen was het
zeker niet gelukt.
Toen ik en mijn collegae in Schuddewoude
arriveerden, waren wij het in eerste instantie eens
met de opmerkingen van onze meester Zyvanty in
de Wilde Post. De pogingen van de avonturiers van
Leta bleken inderdaad "ongerichte pijlen" te zijn.
Wat Zyvanty echter over het hoofd had gezien, was
dat ongerichte pijlen kunnen worden gericht en zo
alsnog hun doel kunnen bereiken.
Er is veel talent in de Wilde Landen. Het is alleen
jammer dat dit talent niet altijd uit de verf komt.
Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen, maar
wat mij het meeste opviel was het gebrek aan
organisatie en aan communicatie.
Met gebrek aan organisatie bedoel ik het volgende:
in de beschaafde wereld zijn wij gewend aan een
organisatie, gestoeld op de drie geloven, die
uitstekend functioneert. De geloven zijn op elkaar
ingespeeld en ieder heeft zijn eigen taak en weet
precies wat hem of haar te doen staat.
In de Wilde Landen is deze organisatie echter veel
losser en zijn de regels en de hiërarchie minder
duidelijk. Welke oorzaken hieraan ten grondslag
liggen, is mij niet bekend, maar ik denk dat één en
ander te maken heeft met de aard van de Wilde
Landen (dunbevolkt gebied met slechte
communicatielijnen) en met het feit dat er in de
afgelopen jaren in deze streken nogal wat is
afgevochten. En waar gehakt wordt, vallen
spaanders. Zo zijn in het verleden meerdere malen
personen weggevallen, die druk bezig waren de
zaak te structureren en lijn in het geheel aan te
brengen. Dit was ook nu weer het geval.
Met gebrek aan communicatie bedoel ik het
volgende: de kolonisten in de Wilde Landen zijn
gewend om zelfredzaam te zijn en al hun
problemen zelf op te lossen. Ik heb meerdere
personen gezien die zelf keihard werkten om
problemen op te lossen zonder er bij stil te staan dat
je ook kunt delegeren. Zo was er steeds een kleine
groep die wist wat er speelde, en een grote groep
die daar maar doelloos achteraan hobbelde, zonder
te weten wat er feitelijk aan de hand was, omdat

hun superieuren hen niet hadden ingelicht. De enige
uitzonderingen hierop waren de kerk van de
Generaal en, tot mijn grote verbazing, de kerk van
wat Zyvanty in zijn aantekeningen "het vierde
geloof" noemde, de kerk van de Zon (voorzover
men hier van een kerk mag spreken). Leden van de
kerk van de Zon hadden bij voorbeeld binnen een
uur een component voor het ritueel gevonden waar
de rest van de avonturiers al uren naar op zoek was.
Dit gebrek aan communicatie had als gevolg dat
mijn collegae en ik meerdere malen werden
aangesproken door wildvreemden met de vraag wat
er nu eigenlijk aan de hand was. Ik heb het verhaal
over de scheuren naar de onderwereld zeker een
keer of twintig uit de doeken moeten doen, waarvan
enkele malen in vergadering, en nog steeds bleken
er mensen te zijn die er totaal geen idee van hadden
wat wij daar nu eigenlijk aan het doen waren, en dat
is vervelend als je wel steeds wordt lastiggevallen
door de demonen die uit de scheuren kwamen
opduiken.
Onder de strakke leiding van mijn collegae en mij
lukte het de plaatselijke tovenaars en priesters toch
om een goed ritueel in elkaar te zetten. Hoewel het
ritueel bij het sluiten van de eerste poort nog wat
slordig werd uitgevoerd (gelukkig zonder
neveneffecten, daar dit slechts een kleine scheur
was), werd er lering getrokken uit de gemaakte
fouten en ging het allengs beter. Vanwege het
demonengeweld, dat per scheur toenam, is dit
jammer genoeg niet zonder slachtoffers gegaan. Ik
ken helaas niet alle namen van de gevallenen, maar
wil hier in ieder geval twee personen noemen, te
weten Magister Tiamat, die de vruchten van al zijn
inspanningen helaas zelf niet heeft kunnen plukken,
en mijn goede vriend, collega en broeder in de kerk
van de Generaal Seftu Benali. Ik zal zijn grappen en
grollen missen.
Ten slotte wil ik nog iets zeggen over de
plaatselijke tovergilden. De gildemeester van de
magiërs, magister Tiamat, is helaas niet meer onder
ons, zodat die post nu open staat. De gildemeesteres
van de bezweerders, Magister Mithras, is een vrouw
met veel kennis, maar zij richt zich meer op de
wetenschap dan op de strijd. In een gebied zoals de
Wilde Landen zijn conflicten en problemen aan de
orde van de dag, en dan is het jammer dat het talent
dat in beide gilden wel degelijk aanwezig is, niet uit
de verf komt en zo ongericht wordt gebruikt. Ik ben
echter van mening dat er onder deskundige en
daadkrachtige leiding twee hechte gilden van te
smeden zijn, waarin eenieder weet waar hij of zij
staat en wat hij of zij moet doen. Het was
bijvoorbeeld erg jammer dat een aantal leden door
de gildemeesters niet aan mij waren voorgesteld en
dat ik deze mensen pas op het laatste moment
leerde kennen, toen er nog maar één scheur te
dichten viel. Dit jong talent zal zeker in de
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toekomst misschien een gilde kunnen leiden, maar
heeft nog veel te leren.
Hier laat ik het bij. Nogmaals mijn hartelijke dank
aan alle avonturiers die hebben meegeholpen.
Benhal Mabelis zou zich hier zeker bij aansluiten,
maar helaas kan ik het haar niet vragen, want sinds
de teleportatie terug naar tovenaarseiland heb ik
haar niet meer gezien.

Hervia Kras, assistent-runemeester

LOKALE BERICHTEN

Nieuwe Resident voor Wilde Landen

Jonkvrouwe Idelette de Biënhof is benoemd tot de
nieuwe resident van de Wilde Landen. Na de dood
van Anorak van Elster heeft de heer Florijn
Démalanto als waarnemend resident deze post een
slechts korte tijd vervuld.
Na zijn heldendood te St. Walrick dreigde een
bestuurlijk vacuüm te ontstaan in de Wilde Landen.
Met de benoeming van de capabele jonkvrouwe
Idelette de Biënhof hoeven we hier niet bang voor
te zijn. Zij heeft een lange staat van dienst aan het
hof en is zelfs persoonlijk bevriend met keizerin
Leta.
Idelette de Biënhof zal zich op korte termijn
vestigen in Woudenburg om van daar uit de  Wilde
Landen te besturen. In een reactie op haar
benoeming verklaarde zij dat ze haar taak als regent
ziet als een uitdaging en een belangrijke promotie.
Ze heeft er dan ook alle vertrouwen in, dat ze in dit
vaak wat onrustige rijksdeel de orde, vrede en recht
zal kunnen handhaven.

Moord in Klazinaveen
Klazinaveen is opgeschrikt door een brutale moord.
Vrouw Tollensberg is op brute wijze vermoord. Er
zijn nog geen aanwijzingen omtrent de dader of
daders. De autoriteiten gaan er vooralsnog van uit
dat het een roofmoord betreft. Het dorp heeft
geschokt gereageerd en er is een nachtwacht
ingesteld. Vrouw Tollensberg was een succesvol
handelaarster in aardewerk, en was de echtgenote
van de lokale bakker. Zij laat drie kinderen achter.

INGEZONDEN MEDEDELING

Kaarsenhouders van   Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen,
waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers.
Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! Pastielje

al negenndertig jaar een begrip v oor tovenaars,
oorakels en anderen die verlichting zoeken.

SOCIETY NIEUWS

Groots interkerkelijk huwelijk
te Kro Terlep

Een week geleden heeft in Kro Terlep een groots
huwelijk plaats gevonden. Het bijzondere van dit
huwelijk was onder andere dat het een verbintenis
tussen een aanhanger van de Generaal en een
gelovige van de Jaden Hemelkeizer betrof.
Op het centrale plein tussen de Tempel van de
Generaal en de Tempel van de Jaden Hemelkeizer
gaven Sergeant Lotov Trobbel, priester der
Generaal, en assistent Runemeester Benhal
Mabelis, gelovige van de Jaden Hemelkeizer, elkaar
het ja-woord. Kosten noch moeite waren gespaard
door de gastheer, legercommandant Bick Trobbel,
paladijn der Generaal, en gastvrouw, Jonkvrouwe
Noo Trobbel-Attol, om van het huwelijk een feest
voor de hele stad te maken.
Het mag als bijzonder worden aangetekend dat
Senator-Bisschop Basilius, nooit te beroerd om
tegengestelde belangen te verenigen, persoonlijk de
interkerkelijke huwelijksplechtigheid leidde. Hij
wenste het jonge paar veel geluk en wijsheid toe.
Het was de zuster van de bruidegom, Alkinda
Trobbel, die het traditioneel in het publiek
geworpen bruidsboeket ving, dus wellicht heeft de
toekomst spoedig weer een huwelijk voor de
familie Trobbel in petto.
In de gesprekken tijdens het openlucht banket kon
worden opgevangen dat commandant Bick Trobbel
in aanvang moeite had met een schoondochter die
het 'praat-geloof' aanhing. Na een eerste
kennismaking stelde hij echter dat het karakter van
Benhal Mabelis alle trekken van een ware
Generaalsvolgeling vertoonde.

Enig speurwerk van uw correspondent leverde de
nodige achtergrondinformatie over dit onverwachte
huwelijk op: Benhal Mabelis was betrokken bij het
dichten van enige scheuren naar de onderwereld
nabij St. Walrick in de Wilde Landen. Lotov
Trobbel was daar aanwezig om de uit diezelfde
scheuren ontsnappende monstruositeiten te
verdelgen. Zowel Trobbel als Mabelis staan bekend
om hun voorliefde voor boekenkennis, en dan met
name modellen en theorieën. In hun eerste
contacten zorgden oververhitte discussies over
welke soort kennis het belangrijkst zou zijn voor
een geladen sfeer. Al snel werd echter vooral het
nut van de kennis van de een voor het onderzoek
van de ander, besproken. Binnen korte tijd sloeg de
gedeelde passie voor boeken ook over op andere
levensaspecten. De aard van beide kennende was
geen enkele bekende van bruid en bruidegom
verbaasd over dit snelle huwelijk.
De getuige van de bruidegom, strijder-dichter
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Kwesmar Ebottonroebot, vatte het samen in een van
de rijmelarijen waar hij bekend om staat:

Het was onder het oog van Baron en demon in de
Wilde Landen

Dat roodzwart en blauwgroen hun hart aan elkander
verpandden

Al paste dit in geen enkel model
In theorie weten we allemaal wel
Dat hun Liefdesvuur dankzij boeken voor eeuwig

zal branden

Zoals over dit huwelijksfeest nog lang gesproken
zal worden in Kro Terlep, zal men in Elerion nog
veel horen over dit bijzondere echtpaar. Vooralsnog
vertrokken de pasgehuwden na het feest spoorslags
op huwelijksreis: naar de Keizerlijke bibliotheek in
Elerion-stad.

Vanuit Kro Terlep
Jusan Ikli

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Tovenaarseiland laat weten
dat hun gevallenen geëerd

zullen worden. Postuum
worden  gepromoveerd: Seftu

Benali tot Runemeester en
Magister Tiamat tot Erelid van

het Gilde der Magiërs, op
uitdrukkelijk verzoek van een

op verzoek anonieme bron.

Organisatiebureau
Lichtend Pad

f

Regelt al uw bruiloften,
partijen en rituelen.

Nu ook voor uw muzikale
behoeften!

INGEZONDEN MEDEDELING

Rustoord St. Walrick pakt uit!

Afgelopen maart heeft rustoord St. Walrick groots
uitgepakt bij de ontvangst van de Helden van het
Vaderland, die daar waren uitgenodigd door onze
geliefde Keizerin, HMK Leta. De Baron en zijn staf
haden er alles aan gedaan om het verblijf op St.
Walrick onvergetelijk te maken. Haute cuisine,
baden en maseuse, vermaak en kooigevechten en
zelfs de hulp van tovenaarseiland was ingeroepen
om voor de nodige vuurwerken en aventuren te
zorgen. En onvergetelijk werd het, de gevechten
met Demonen heeft op menig gast een
verpletterende indruk achtergelaten!
St. Walrick is centraal gelegen in Umbrie beter
bekend als de Wilde landen, en komt mogelijk in
aanmerking als buiten van HMK Leta. Het
sfeervolle slot is omgeven door vennen, heuvels en
bossen waar he goed jagen is. De omringende
landerijen alwaar de lokale bevolking hamonieus
met de omgeving aan het werk is geeft het geheel
vaak een pitoreske aanblik. Het geheel wordt
afgemaakt door familielegenden voor aan het
haardvuur en een heus huisspook van een moedige
voorvader. Kortom St. Walrick heeft het allemaal.
Voor de mystieke mens is een ruine van een zeer
oude kapel aanwezig. Een boom waar autochtonen
komen bidden tot de goden. Alleraardigst is ook een
lokale variatie op het druidisme die door
neusdiertjes wordt beleefd , waarbij zonnebloemen
als mystiek focus dienen. Voor de donkerdere
kanten van de mens is een romantisch kerkhof met
verse graven aanwezig. Voor ieder wat wils.
Bekend is St. Walrick in de wijde omgeving
vanwege de uitmuntende mogelkijkheden voor de
jacht. De Baron en zijn familie staan ook bekend als
zeer goede jagers. De Baron neemt graag een select
gezelschap mee op de jacht en laat dan niet alleen
zien dat hijzelf een uitstekend schutter is, maar laat
ook de eer aan zijn gasten. De redacteur had bij
gelegenheid de mogelijkheid een jachtpartij bij te
wonen.  de Baron schoot vanuit de losse pols
achtereenvolgens vos en beer en en passant een
vermaarde struikrover.
Een van de gasten, Gravel von Trox wist bijkans
een wolf te schieten en de Heer Luca Al Dente
weerde zich dapper en schoot een zonnebloem als
trofee!
De lokale schilder legde voor HMK Leta het
jachtgezelschap vast op tekening. Uit betrouwbare
bronnen is vernomen dat de Keizerlijke
keurmeester St. Walrick na opruiming van de
verscheurde demonen geschikt heeft gevonden als
buiten voor onze geliefde Keizerin.
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Vrouwenpagina
Met groot leedwezen deelt de redactie van de Wilde
Post mee dat de gewaardeerde medewerkster Lieve
Lisa is komen te overlijden. Wij publiceren hierbij
postuum haar laatste stukken.

Lieve dames,
Kunnen jullie mij advies geven, want ik ben ten
einde raad. Binnenkort gaan mijn verloofde en ik
trouwen en ik houd erg veel van hem. En ik ben
ook zwanger van hem. Maar ik vraag me af of ik
hem wel kan vertrouwen. Mijn zus is namelijk ook
zwanger van hem, en hier in het dorp nog een ander
meisje ook. Maar hij zegt dat ik de enige voor hem
ben. Ik weet me geen raad, wat moet ik doen? Mam
vindt dat ik maar beter niet met hem moet trouwen
maar hij is toch de vader van mijn kind en hij zegt
dat hij ook van mij houdt. En is het waar dat
mannen veranderen als ze getrouwd zijn?
Radeloosje

Antwoord Lieve Lisa
Lieve Radeloosje,
Ja natuurlijk kan je je verloofde vertrouwen, je weet
immers nu al precies wat je aan hem hebt. Dat je
zwanger van hem bent is een extra reden om niet
met deze man te trouwen, is dit het voorbeeld dat je
aan je kinderen mee wilt geven? Nou dan! Als je
met een andere man zult trouwen, zal hij toch de
echte vader van je kind worden. Veel meer dan je
huidige verloofde ooit zijn zal. En tot die tijd
kunnen jij en je zus elkaar vast wel helpen met de
kleintjes.
Succes, Lieve Lisa.

Antwoord Lolita
Beste Radeloosje,
Mannen veranderen geen steek als ze trouwen,
hoogstens worden ze wat stiekemer.. Je zegt niet of
je verloofde de andere dames zwanger gemaakt
heeft terwijl hij al met jou ging, maar eigenlijk
maakt dat niet uit: het is duidelijk dat hij
onbetrouwbaar is. Wie weet doet hij volgende week
je zus een aanzoek en laat hij jou zitten!
Je kunt beter ongehuwd moeder worden dan
getrouwd zijn met iemand die je aan alle kanten
bedriegt. Vraag je moeder om bij haar vriendinnen
een goed woordje voor je te doen: als de oudere
vrouwen met je sympathiseren, zul je als
alleenstaande moeder geaccepteerd worden. En kijk
of je met je zus en dat andere meisje kunt
samenwerken.
Sterkte, Lolita.
.

Ï  Ï  Ï

Lolita en Lieve Lisa,
Mijn vriendin en ik zijn nu al een paar jaar samen,
we trekken door de Wilde Landen, beleven
avonturen en verdienen hier en daar op allerlei
verschillende manieren de kost. Een heerlijk leven,
daar willen we nog wel een tijdje mee doorgaan,
hebben we afgesproken. We willen ons fortuin
maken voordat we ons ergens neerstrijken en aan
familie-uitbreiding gaan denken. Tenminste, dat
hebben we ooit afgesproken. Maar de laatste tijd
heeft mijn vriendin zo'n broedse blik in haar ogen
als ze in de buurt van kinderen is - en wat stikt het
hier van de kleine koters. Soms denk ik dat ze nu al
het liefst ergens vast wil gaan wonen en kinderen
wil. Wat denken jullie?
Een avonturier

Antwoord Lieve Lisa
Beste avonturier,
Ik weet zeker dat je gelijk hebt en dat je vriendin
het liefste samen met jou wil trouwen, een  eigen
huishouding opzetten en dan een gezin stichten. Dat
is toch de enige manier voor een vrouw om echt
gelukkig te zijn. Zo te horen heeft ze zich al een
aantal jaren weggecijferd door zonder te klagen met
jou onder primitieve omstandigheden door de
Wilde Landen te trekken. Volgens mij is het zo
langzamerhand hoog tijd dat je rekening gaat
houden met haar geluk!
Lieve Lisa.

Antwoord Lolita
Ik ben niet gewend om advies aan mannen te geven,
maar enfin. Beste Avonturier, je vriendin lijkt
inderdaad last te krijgen van nesteldrang. Hoe oud
is ze eigenlijk?
Jullie hebben ooit afgesproken een tijdlang rond te
zwerven eer jullie aan kinderen beginnen, maar
blijkbaar hebben jullie niet bedacht hoe lang dat zal
duren. Bedenk wel dat een vrouw maar tot een
bepaalde leeftijd kinderen kan krijgen, en dat je dus
niet altijd dat moment voor je uit kunt blijven
schuiven. Kijk eens goed in jezelf of je eigenlijk
wel echt kinderen wilt. Bespreek met haar hoe lang
zij nog heeft.
En bedenk dat het hebben van kinderen niet
noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat je
helemaal geen avonturen beleeft. Als jullie het goed
regelen, hebben jullie nog allerlei mogelijkheden.
Wie zegt dat jullie gezin net zo hoeft te doen als dat
van anderen?
Als je in de buurt van jullie ouders of van vrienden
gaan wonen, kunnen zij af en toe op de kinderen
passen zodat jullie op avontuur kunnen. Of jullie
kopen een woonwagen en blijven rondreizen.
Groetjes aan je vriendin, Lolita.
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OVERLIJDENSBERICHTEN

Zoals in de natuur
na zonneschijn
het altijd weer gaat regenen.
Na de bloei van de mooiste zomer
alles weer kaal en winters wordt.

Zo ook bij ons:
na een korte lente
van geluk en vreugde
breekt nu de lange winter aan
van rouw, verdriet en gemis

Lentemaand, anno Leta 4 is te St. Walrick op
gruwelijke wijze vermoord mijn innige geliefde,
romantische en dappere vrouw, stiefmoeder en onze
(schoon)dochter

Lieve Lisa Godelievesdochter de Boer-
Timmerman

en de nog ongeboren

Flipje

Woorden schieten ons te kort.

Woudenburg:
Riekaard de Boer
Luuk

Godelieve
Familie De Boer
Familie Timmerman

Veel te vroeg is

Lieve Lisa Godelievesdochter de Boer-
Timmerman

en haar nog ongeboren kind teruggekeerd in de
kringloop.
In haar verliezen wij een goed gelovige een
toegewijde smeedster van succesvolle relaties en
een betrouwbaar en aangename persoonlijkheid.

Bovendien moeten wij haar verhelderende bijdrages
in de Wilde Post missen.

Wij wensen haar man Riekaard, zijn zoon Luuk en
haar  Pleegouders Gigi, Mimi en Fifi alle kracht om
dit grote verlies te kunnen dragen.

Eclipse, Spruit en Pulsar

Wreed is uit dit leven weggerukt mijn vriendin en
raadsvrouwe,

Lieve Lisa Godelievesdochter
De Boer-Timmerman

weduwe van Geert de Timmerman,
echtgenote van Riekaard de Boer,
huwelijksmakelaar in Woudenberg

Mijn medeleven gaat uit naar Riekaard en de kleine
Luuk.

Lotte Al’Dente

Onze lieve vrouw en moeder is plosteling en door
bruut geweld van ons weggerukt.

Mia Tollensberg

Ruud van Klaveren
Dienah
Chawa
Arendian

Mia ligt begraven op de begraafplaats van
Klazinaveen. Zij hield van bloemen.

Denkend aan St. Walrick
Zie ik stromen Demonen
Uit de onderwereld komen
En dappere strijders en Magiersvuur.

Denkend aan St. Walrick
Zie ik tranen stromen
Onze dappere gilde broeders
Zij zijn niet meer
Hun sloeg het laatste uur.

Van ons zijn heen gegaan:

Gildemeester Tiamat
Ass. Runemeester Seftu Benali

Waarnemend Gildemeesteres Esmeralda C.M.
(van de Harbdische Eilanden)

Namens het Magiersgilde
Asp. Ass. Runemeester '2, Luca AL Dente

Hierbij nemen wij op dramatische wijze afscheid
van de twee toneelspelers die tijdens de uitvoering
van het toneelstuk “Haust” te St Waldrick zijn
omgekomen.
Moge de rechtmatige godheid hun ziel hebben.

Anoniem.


