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Prinses Shagar ontvoerd,
teruggevonden in Wilde Landen

ELERION, VAN ONZE VERSLAGGEVER.

Bronnen in de hoofdstad hebben bevestigd dat
Prinses Shagar, de enige dochter van Keizerin Leta,
enige tijd ontvoerd geweest is. Prinses Shagar, die
de enige officiële erfgename van Keizerin Leta is, is
echter ongeschonden uit dit avontuur gekomen. Een
oplettend echtpaar in de Wilde Landen wist haar
aan de ontvoerder te ontfutselen en heeft haar bij
Keizerin Leta persoonlijk terugbezorgd.
Het hof bevestigt dat er geen losgeld is betaald.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het echtpaar, twee
orken wier naam het hof op hun eigen verzoek niet
bekend wil maken, inderdaad te goeder trouw is en
absoluut niet betrokken is in een complot met de
ontvoerder.
De omstandigheden rondom haar Shagar’s
ontvoering blijven onduidelijk. Bronnen rondom
het hof en in de kerk van de Generaal, de eigenaar
van het Stormklooster waaruit zij ontvoerd is,
bewaren het diepste stilzwijgen. Over de identiteit
van de ontvoerder is ook niets bekend.
Pas in de Wilde Landen is er meer duidelijkheid.
Naar het schijnt heeft de ontvoerder zich
voorgedaan als een alleenstaande vader, en het kind
bij een boer, ergens in een afgelegen hoeve,
ondergebracht. Daarna schijnt hij geprobeerd te
hebben te onderhandelen met diverse partijen.
Notabelen en bestuurders in de Wilde Landen
weigeren alle commentaar, dus ook over de
motieven en eisen van de ontvoerder is niets
bekend.
De knecht en meid van de betreffende boer, een
ouder orks echtpaar, kregen argwaan toen ze
uitspraken van het kleine meisje hoorden die niet

klopten met de uitspraken en het gedrag van de
zogenaamde vader. Ze wisten het vertrouwen van
het meisje te winnen en ontdekten haar identiteit.
Omdat ze bang waren voor de ontvoerder en voor
“booswichten”, zoals ze het noemden, besloten ze
Shagar zelf naar Keizerin Leta terug te brengen. In
gezelschap van een bevriende vrouw reisden ze
naar de hoofdstad, poserend als een min met kind
en twee bedienden.
In Elerion-stad namen ze contact op met Weduwe
Van Elster-De Bouvri, “omdat ze haar uit de krant
kenden en haar man, de resident zaliger, altijd
fatsoenlijk was”.  Nadat hun verhaal geverifieerd
was, wist de weduwe de hereniging tussen moeder
en dochter te arrangeren. De redders van Prinses
Shagar hebben een “substantiële beloning”
ontvangen en zijn teruggekeerd naar de Wilde
Landen.
Volgens bronnen aan het hof maakt Prinses Shagar
het bijzonder goed, “de omstandigheden in
aanmerking genomen”. Prinses Leta heeft besloten
haar dochter niet terug te sturen naar het
Stormklooster, volgens onze zegslieden wil zij haar
dochter veilig in de buurt hebben.
Waarschijnlijk zal Prinses Shagar voorlopig
begeleid worden door een persoonlijk door de
Keizerin uitgekozen gouvernante. Volgend jaar,
wanneer zij vijf jaar oud wordt, zal ze lessen gaan
volgen aan de gerenommeerde “Keizer Ioan II
school” in Elerion-stad. Aan deze school hebben
destijds ook Keizer Hakim II en zijn voortijdig
overleden zoon Renaldo hun eerste jaren onderwijs
genoten.
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GEMENGDE BERICHTEN

Ex-inquisiteur Van Alkemade
opgepakt ?

Volgens de laatste geruchten zou de beruchte ex-
inquisiteur Torres van Alkemade zijn opgepakt in
de omgeving van Batori. De verbitterde aanhanger
der Jaden Hemelkeizer had zich, een huisarrest van
Keizerin Leta persoonlijk negerend, richting Wilde
Landen begeven om, onder begeleiding van een
aantal huurlingen, “onderzoek te verrichten” naar
de moord op zijn zoon. Naar verluid werd Van
Alkemade op bevel van Hertog Dragomir van
Batori in de kraag gevat nadat hij was herkend in
een herberg te Koeterwolde.

Herverdeling Zetels Senaat nu echt
op handen

Nu de grootste plannen van Keizerin Leta door de
senaat zijn goedgekeurd lijkt ook de herverdeling
van het aantal zetels per provincie in de senaat op
handen. Volgens de huidige berekeningen wordt het
aantal zetels bepaald aan de hand van het aantal
inwoners. Voor de Wilde Landen betekend de
herverdeling een winst van één naar drie danwel
vier zetels in de senaat, afhankelijk van de
beslissing die nog genomen moet worden in
verband met het meenemen van orken en andere
niet menselijke rassen in deze berekening.

Getrouwen Keizerin doelwit van
aanslagen

Welingelichte bronnen binnen het Keizerlijk paleis
weten ons te melden dat enkele leden van Keizerin
Leta’s persoonlijke vriendenkring de laatste weken
zijn ontsnapt aan verscheidene moordaanslagen.

Senator-Magister Zippolantis, gildemeester der
Magiërs te Elerion-stad en een persoonlijke vriend
van de Keizerin, werd volgens ooggetuigen door
een tweetal met messen bewapende lieden
besprongen bij het verlaten van zijn gildehuis. Een
gildelid, dat verder anoniem wenst te blijven, wist
ons te vertellen dat de magister onder het uiten van
de kreet “Eindelijk actie, lafaards !” het tweetal met
een welgemikte vuurbal wist te verassen.
Jonker Pieter Drooglever, de persoonlijke scribent
van de Keizerin, werd enige dagen daarvoor reeds
op nagenoeg dezelfde wijze door een tweetal
snoodaards belaagd, maar snel ingrijpen van de
Keizerlijke garde voorkwam een tragische afloop.
Tenslotte werd paladijn Rodwyn, opperbevelhebber
der Keizerlijke Legers, tijdens een wandeling in de
Keizerlijke paleistuin, door een tweetal belagers
besprongen. Na het ontvangen van enkele rake
klappen sloeg het tweetal echter op de vlucht.
Het drietal lijkt weinig woorden vuil te willen
maken aan de recente gebeurtenissen. Ook Keizerin
Leta zelf wenste geen commentaar te geven op de
recente gebeurtenissen.

Stormklooster in rep en roer –
reden onduidelijk

Het aan de rand van de woestijn van Redoban
gelegen Stormklooster, een belangrijk bolwerk van
de cultus der Goddelijke Generaal, is zonder
aanwijsbare reden volledig van de buitenwereld
afgesloten. Op het omliggende terrein wordt,
ondanks de verschrikkelijke zandstormen en
onmenselijke temperaturen, dag en nacht
gepatrouilleerd. Abt Clusius, bevelhebber van het
Stormklooster, was niet bereikbaar voor
commentaar, volgens de geruchten mogen enkel
gelovigen van de cultus die een bepaalde graad van
inwijding hebben bereikt het klooster betreden.

INGEZONDEN MEDEDELING
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Keizerin presenteert groots meerjarenplan, Senaat blij verrast
Elerion-Stad/Door onze verslaggever

Betrouwbare bronnen binnen het Keizerlijk
Enkele uren voor het te perse gaan van
deze uitgave heeft de senaat bekend
gemaakt een door Keizerin Leta
persoonlijk ontwikkeld meerjarenplan
met betrekking tot “de wederopbouw en
verdere ontwikkeling” van het
Keizerrijk Elerion te hebben
goedgekeurd. Hieronder treft u een
korte samenvatting en de eerste
reacties.

Vrij onverwacht werd de senaat verrast
door een persoonlijk bezoek van onze
Keizerin, die via voorzitter Ernest
Dutras kenbaar maakte enkele woorden
tot de senaat te willen richten, na de
uitreiking van een omvangrijk
boekwerk aan alle senatoren. De ietwat
verbaasde senaat werd vervolgens op de
hoogte gebracht van een door de
Keizerin persoonlijk ontwikkeld
meerjarenplan om de getroffen en
achtergestelde gebieden van het
Keizerrijk in hun oude glorie te
herstellen. De presentatie van het plan
had enige tijd op zich moeten laten
wachten in verband met het verzamelen
van de omvangrijke geldelijke
middelen noodzakelijk voor de
uitvoering van een project met een
dergelijke omvang. Nog niet bevestigde
berichten melden zelfs dat de Keizerin
een aantal van haar Keizerlijke
domeinen doorheen het Keizerrijk heeft
verkocht om ook persoonlijk een
aanzienlijke geldelijke bijdrage te
kunnen leveren.

In het meerjarenplan komt het
herstellen van tijdens de oorlog
beschadigde gebieden op de eerste
plaats, onmiddellijk gevolgd door het
aanbrengen van een betere

infrastructuur in de onherbergzamere
gebieden. Het plan benadrukt dat dit
alles zal gebeuren in uitvoerig overleg
met de plaatselijke bevolking. Ook de
renovatie van achterstandsgebieden,
zoals de sloppenwijken van Elerion-
stad en Kro Terlep, staan hoog op de
prioriteitenlijst.

De Twaalf Provinciën, reeds in
onderhandeling met het Keizerrijk zoals
vermeld in de vorige uitgave van deze
periodiek, kregen eveneens inzage in
het meerjarenplan. Diplomaat Balder
Herigo, bisschop der Jaden
Hemelkeizer liet ons op de valreep
weten dat de Twaalf Provinciën
verheugd hebben gereageerd op de
plannen en zich formeel weer hebben
aangesloten bij het Keizerrijk.

In haar toespraak liet de Keizerin
bovendien weten enkele omvangrijke
wijzigingen op politiek en religieus
vlak te willen doorvoeren, een aantal
hiervan, zoals de acceptatie van het
Zonnegeloof, worden elders in dit
nummer uitvoerig behandeld. De
Keizerin sloot haar toespraak af met de
woorden “Ik heb vertrouwen gekregen
in het verleden, en dit vertrouwen zal ik
teruggeven. Nu, en in de toekomst.”

Vervolgens wilde de Keizerin van de
senaat weten of haar plannen de
goedkeuring van een meerderheid der
senaat kon wegdragen. Hoewel een
klein aantal senatoren zich van
stemming onthield en senator Jean Plers
uit Chem tegenstemde (hij verliest
immers zijn plaats na de voorgestelde
herverdeling van de zetels der senaat)
stemde een grote meerderheid in met de
plannen van de Keizerin.
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KORT NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD

T Het lerarentekort op de Keizerlijke Academie is
enigszins geslonken na het aantrekken van een
aantal ervaren docenten uit Chem.
T De aanvraag voor de bouw van het nieuwe
gildehuis van het bezweerdersgilde is goedgekeurd.
De nieuwbouw zal herrijzen op een steenworp
afstand van het recent herbouwde gildenhuis van
het magiërsgilde.
T In verband met de geplande
herstelwerkzaamheden in heel het het Keizerrijk is
de vraag naar ervaren bouwopzichters groot. Een
extra spoedcursus voor veelbelovende studenten
wordt opgezet aan de Keizerlijke Academie.
T Het gilde der postbestellers heeft zich, met een
omvangrijke subsidie van Keizerin Leta
persoonlijk, permanent in de hoofdstad gevestigd.
T De aanhouding van een muntslager in het bezit
van grote hoeveelheden Ka Rashid zilverstukken,
enkele maanden terug, blijkt op een misverstand te
berusten. De munten werden geslagen als onderdeel
van een muntenset voor verzamelaars met als titel
“Rariteiten uit het verleden”. Ook een replica van
een munt uit de tijd van de tovenaar-koning Bru
behoort tot de binnenkort verschijnende collectie.
T De vernieuwingsgezinde senator Bertrand
Verwaert treedt terug uit de politiek. Volgens zijn
zegsman heeft de dood van zijn twee kinderen hem
zodanig aangegrepen dat hij zijn werk niet meer
naar behoren kan uitvoeren. Naar verluidt bleef de
senator al deze tijd aan op aandringen van senator
Zippolantis. De vacante zetel is, hangenden de
herverdeling der zetels, toegewezen aan een
vertegenwoordiger der Wilde Landen.
T Met vereende krachten is in de sloppenwijken
van Elerion-stad een onderdak opgebouwd voor de
verscheidene hier woonachtige orkbal-
scheidsrechters. De sport heeft een dusdanige
populariteit bereikt onder de bewoners dat de
aanwezigheid van een aantal vaste scheidsrechters
noodzakelijk is geworden.

INGEZONDEN MEDEDELING

Meester Moectar
25 jr. ervaring gr. Medium, dir. Resultaat binnen

24 uur. Helpt u met alle liefdesproblemen,
Bescherming tegen slechte invloeden en trouw

tussen getrouwden en vrienden, genezing van fysieke
en geestelijke problemen, wat je nodig hebt als

je parner weg is, je verlorene terugwinnen.
Onmiddellijk resultaat, snelle en doeltreffende

afhandeling.
Werkt serieus en geheim. Goed resultaat, en maak je

geen zorgen, aarzel nooit naar mij toe te komen.

Betaling na 100% resultaat

Op markten en feesten in de Wilde Landen

Proef met gelijke rechten voor
orken in Wilde Landen

Op aandringen van de recentelijk overleden
paladijn der Jaden Hemelkeizer Sjaak Vrijburg
heeft Idelette de Biënhof, residente der Wilde
Landen, in overleg met de hoofdstad besloten een
omvangrijke politieke proef uit te voeren binnen dit
rijksdeel. Aangezien de ervaringen met de adviseur
niet-menselijke zaken, de Oger Bort, bijzonder
goed zijn en de verschillende niet-menselijke rassen
hebben aangetoond toch enig inzicht in politiek te
hebben, krijgen ook de niet menselijke rassen de
mogelijkheid mee te stemmen tijdens de volgende
dinghoofdverkiezingen. In de tussenliggende tijd
worden de orken, volgens het modelontwerp, “op
politiek en staatskundig vlak gelijkgesteld aan
mensen”. Met deze proef lijkt het Keizerrijk aan te
willen sturen op een oplossing in deze langslepende
kwestie: burgerrechten voor de niet-menselijke
rassen. Residente De Biënhof benadrukt dat het
vooralsnog uitsluitend om een proef binnen de
Wilde Landen gaat. “Andere provincies zijn nog
niet zo ver,” verduidelijkt de residente, “we hopen
met deze proef aan te tonen dat ook niet-menselijke
rassen om kunnen gaan met, en dus recht hebben
op, dezelfde behandeling als mensen. Recentelijk
heb ik een ork en een aardmannetje op laten nemen
in mijn persoonlijke staf, en hun specifieke
kwaliteiten zijn zeker een nuttige aanvulling binnen
mijn gevolg.”

Dorpelingen door list aan dood
ontsnapt

In de sprokkelmaand heeft een grote groep wrede
rovers moordend, rovend en plunderd huisgehouden
in het dorp Sonnema. Slechts weinig burgers
hebben deze brute aanval overleefd. Wie probeerde
om te vluchten werd op straat vermoord, wie
probeerde zijn huis te verdedigen werd door de
overmacht zwaar verwond of gedood. Het aantal
doden bedraagt vijfenvijftig en daarnaast vele
gewonden.
Gelukkig heeft een kleine dertig inwoners zich het
leven gered door een list.  In plaats van alle deuren
en luiken te sluiten, zette de molenaar de buitendeur
juist open. In de voorkamer heeft hij een bok
gedood, zodat er overal bloed te zien was. Daarna
bleven zijn buren, zijn familie en hijzelf doodstil in
de achterkamer zitten. De snode rovers trokken zo
zijn huis voorbij. De geredde burgers schrijven hun
wonderbaarlijke redding toe aan de Almoeder,
omdat vlak voor het huis van de molenaar een
heilig boom staat die aan haar gewijd is. Ook de
plaatselijke druïde is zo aan de dood ontkomen.
De rovers zijn achtervolgd door een zojuist
gearriveerde versterking van de Keizerlijke Garde,
die de bende in korte tijd wist op te rollen.
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Zonnegeloof officieel volksgeloof
Keizerin forceert oplossing

(ELERION-STAD, VAN ONZE CORRESPONDENT)
Na langdurig overleg achter gesloten deuren
met de in de hoofdstad aanwezige bisschoppen
van de verschillende geloven heeft Keizerin
Leta bekend gemaakt het Zonnegeloof te
accepteren als volksgeloof. Hiermee verkrijgt
het geloof dezelfde status als het Druïdisme.
Met deze beslissing komt er een einde aan de
onzekerheid waarin de aanhangers van dit
relatief recent herontdekte geloof lange tijd
verkeerden.

Inquisiteur Willem Desterga van de Keizerlijke
Inquisitie geeft verdere uitleg : “de Keizerin
heeft de zonnecultus op persoonlijke titel
erkend als volksgeloof. Gezien haar functie en
status als Keizerin kan de inquisitie deze stap
slechts accepteren. Wij benadrukken echter dat
het “zonnegeloof” geen stáátsgeloof is, zoals
het druïdisme dat ook niet is. Als het volk deze
stromingen wenst aan te hangen staat hen dat
vrij”. Op de vraag of aanhangers van het
Zonnegeloof die in het verleden zijn aangepakt
door de inquisitie nu recht hebben op
schadevergoedingen wenste de heer Desterga
vooralsnog geen commentaar te geven.

Inquisiteur-in-ruste Herman Bruuls is minder
genuanceerd in zijn uitspraken : “De Keizerin
heeft altijd een zwak gehad voor deze lui,
anders geef je ze geen adellijke titels cadeau.
Er is er zelfs eentje benoemd tot Hoogrechter,
een slinkse zet om de adel pas op de plaats te
laten maken als je het mij vraagt. Ik ben
benieuwd welke rare cultus straks weer erkend
wordt om de populariteit van de Keizerin
onder het gewone volk te verhogen.”

De Keizerin zelf benadrukt in deze kwestie
“gemaakte beloften waar te willen en moeten
maken”. “Het Zonnegeloof heeft zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt tijdens en na
de oorlog, en verdiend, zeker gezien de rijke
geschiedenis van dit geloof, een erkende
status,” aldus Keizerin Leta.

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.

Kunsthoekje
Dichtkundige recepten

Nu het genre in de Wilde Landen zo populair aan
het worden is, willen wij helpen de dichtkunst te
stimuleren en onder het volk te verspreiden.
Daarom brengen we U een cursus
gedichten schrijven in 6 delen, over sentimentele
gedichten, lijkzang, voor bruiloften etc. Wordt
vervolgd!

2. Voor een sentimenteel vers

Zeg, hoe ‘t gevoel u schokt en zielsgenot doet
smaken;
Veracht de wereld met haar zorgen en vermaken;
Zing van het achtbaar woud, van lamren in het dal,
Van Filomele’s lied, van zilvren waterval;
Bepeins, hoe mens en dier in ‘t einde in stof
verzinken;
Hoe ‘t kleinste rupsje kruip, en hoe de sterren
blinken;
Spreek nog van Flora's kleed en van Diana's lach,
En neem tot stopwoord vaak het zielontroerend:
ach!

J. van Oosterwijk Bruyn

Kop soep verraadt karakter
Van een onzer verslaggeefsters

CHEM - Avontuurlijke en sociale mensen eten
graag tomatensoep, meer huiselijke types slurpen
liever van een kop groentesoep. Volgens
onderzoekers aan de Chemse Universiteit zijn we
wat we eten, als het om soep gaat.

Niet alleen zijn liefhebbers van tomatensoep
avontuurlijk en sociaal, ze houden veelal ook van
huisdieren. Net als kippesoepeters, die over het
algemeen koppig zijn, trouwe gelovigen zijn en niet
graag in de buitenlucht vertoeven.

Mensen met een voorkeur voor minestronesoep
letten erg op hun gezondheid en voelen zich zeer
betrokken met hun familieleden. Wie meer van
groentesoep houdt, zit vast het liefste thuis op de
bank in een periodiek over huisinrichting te
bladeren.

Tijdens het eten van een lekker warm soepje komen
volop jeugdsentimenten naar boven die het
vertrouwde gevoel van vroeger weer opwekken,
zeggen de onderzoekers.
Twee derde van de ondervraagden zei zich na een
kop soep een stuk beter te voelen. Het dampende
goedje verliest het in aantrekkingskracht van
roomijs, warme chocolademelk en koekjes, maar
geeft het minste schuldgevoel.
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FAMILIEBERICHT

OVERLIJDENSADVERTENTIES

Met groot leedwezen deelt het
Genootschap van de Einder het
overlijden mede van haar
Bibliothecaris

Simon

Zijn intellect en ijver zullen node
gemist worden.

�{�

Fifi

We missen je

�{�

Met oprecht leedwezen deel ik u het
overlijden mee van

Burggraaf Jerome Mollema

Jonkvrouwe Eugenie Mollema

Met oprechte deelneming

Burggraaf Jerome Mollema

Residente Idelette de Bienhof

De Kerk van de Jaden Hemelkeizer
doet met grote droefenis kond van

het feit dat

Sjaak Vrijburg
Paladijn

onlangs heldhaftig is overleden.

���
De Poëet

Joost las: ‘poëten leven lang’
Hij greep de lier en stemde een zang.-
Veel boeken heeft hij volgeschreven,
En ‘t doel bereikt, waarmee hij zong:
Hij bleef tot hoge jaren leven;
Maar al zijn verzen sterven jong.

J. van Oosterwijk Bruyn

INGEZONDEN MEDEDELING

Verhalen

Nu in de Wilde Landen: verhalenvertelster
Annesta van Klaveren. Voor het opleuken
van vergaderingen, huwelijken, personeels-
en familiefeesten! Voor elke gelegenheid
een toepasselijk verhaal.


