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Baronie Van Walrick geplaagd door mysterieuze
verdwijningen

WILDE LANDEN – BARONIE VAN WALRICK
VAN ONZE VERSLAGGEVERS

Volgens verscheidene berichten, die via
verschillende wegen deze periodiek
bereikten, hebben er onverklaarbare
gebeurtenissen op het domein van de baron
Van Walrick plaatsgevonden.
Verschillende bronnen weten ons te
melden dat de baron bij thuiskomst van
zijn huwelijksreis (de baron trouwde
recentelijk met jonkvrouwe Elizabetha van
Chedugadeindre, red.) zijn domein
welhaast ontvolkt aantrof. Het landgoed
van de baron, tegenwoordig in gebruik als
congrescentrum, bleek grotendeels
verlaten. Ook elders in de Wilde Landen
worden vermissingen gemeld.
Volgens ooggetuigen begonnen de
problemen na een groots ritueel, door de
aanwezige bezoekers uitgevoerd op de
open vlakte bij landgoed Sint Walrick.
Tijdens een poging een aantal bezoekers
van het aldaar plaatsvindende congres van
een niet nader genoemde ziekte te genezen,
ontstond volgens omstanders een
mysterieuze mist die zich in snel tempo
over de omgeving verspreide. Kokkin
Marie doet verslag : “Ze waren bezig met

één of ander ritueel, met veel geschreeuw
en grootse gebaren, en toen was er ineens
die mist. Je kon geen hand voor ogen meer
zien, en toen de mist optrok was Herman,
onze chefkok, ineens verdwenen. Hij stond
nog geen vier meter verderop! Op het veld
waren er volgens mij ook allerlei mensen
verdwenen, want er stonden er ineens veel
minder dan vóór het ritueel. Die gingen er
trouwens ook allemaal als een haas
vandoor, op zoek naar hun vrienden zeiden
ze. Nou, als je zo snel weg wil, zal je er
wel meer van weten denk ik dan!”

Ondertussen heeft residente Idelette de
Biënhof verschillende instanties
ingeschakeld om de vermissingen te
onderzoeken. Zo is de bekende deskundige
Heer Heinrich van Micken reeds uit
Woudenberg vertrokken om het mysterie
ter plaatse te pogen te doorgronden.
Keizerin Leta heeft, bij monde van senator-
magister Zippolantis en legeraanvoerder
paladijn Rodwyn, onvoorwaardelijke hulp
toegezegd teneinde dit mysterie te op te
lossen.
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GEMENGDE BERICHTEN

Paladijn rolt bende renegaten op

NORIA, VAN ONZE VERSLAGGEVER – De bekende
Generaals-paladijn Ivan Ignatius is er in
geslaagd eigenhandig een grote bende
voormalige leden van “De Vuist der
Gerechtigheid” op te rollen. De renegate
tovenaars werden ontmaskerd na, voor zover
bekend, het langst lopende gerechtelijke
onderzoek in de Eleriaanse geschiedenis.
Paladijn Ignatius werd met behulp van
onderschepte en vervolgens aangepaste
documenten binnen de bende geïntroduceerd
als een betrouwbare bondgenoot, en kon
derhalve het vertrouwen van de criminelen
winnen. Na langdurige rondzwervingen door
verschillende provincies, waaronder de Wilde
Landen, wist Ignatius de renegaten uiteindelijk
te traceren en bij verrassing te overmeesteren
in een herberg te Dretsili in de provincie Noria.
“Het was een lange weg”, becommentarieerde
Ignatius zijn heldendaad, “maar het resultaat
telt. De Generaal heeft mij de weg getoond en
de verraders hun straf niet laten ontlopen.”
Ivan Ignatius keert na de gedane arbeid
vermoedelijk terug naar zijn thuisbasis; het
Stormklooster aan de rand van de woestijn van
Redoban.

v
Briljante Assistent-Runemeester

baart opzien

De tot voor kort onbekende assistent-
runemeester Werner Vanbruyn baart opnieuw
opzien. Onlangs maakte Tovenaarseiland
bekend hem nu reeds de titel magister toe te

kennen, normaliter laat deze benoeming jaren
langer op zich wachten. De verzamelde
grootmeesters laten in een korte publicatie
weten de “uitzonderlijke talenten” van de heer
Vanbruyn niet te willen afstoppen door
“administratieve rompslomp”. Dit zou er
volgens experts op kunnen duiden dat
Vanbruyn binnen enkele jaren reeds tot
Postulant-Runemeester benoemd wordt,
hiermee zou hij de eerste tovenaar zijn die deze
titel vóór zijn vijftigste verjaardag verkrijgt.

v

Netwerk Commanderijen
Keizerlijke Garde uitgebreid

Het aantal plaatsen waar permanente posten
van de Keizerlijke Garde zijn gevestigd wordt
drastisch uitgebreid. De kerken der Generaal
en Jaden Hemelkeizer hebben een aantal
paladijnen beschikbaar gesteld om de leiding
van de nieuwe commanderijen op zich te
nemen. “Bij een recent incident te Sonnema
werd pijnlijk duidelijk dat de posten
momenteel nog te ver van elkaar verwijderd
zijn om de burgers van Elerion te allen tijde te
kunnen beschermen”, aldus kolonel Herstigger.
“Nabij Sonnema wisten we de daders te
achterhalen, maar toen was het onheil al
geschied. Met voldoende mankracht en een
goede infrastructuur denken we het aantal
onopgeloste gewelddadige misdrijven binnen
het Keizerrijk vrijwel tot nul te kunnen
herleiden. Daarnaast denken we met behulp
van gezette patrouilles en goed contact met de
lokale bevolking het beschadigde vertrouwen
in de Keizerlijke Garde te kunnen herstellen.”

INGEZONDEN MEDEDELING
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NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN

Weduwe Van Elster lanceert
beloningssysteem voor opgeloste

misdrijven

De bekende weduwe Van Elster-De
Bouvri, echtgenote van de onder
mysterieuze omstandigheden
omgekomen geliefde resident Anorak
van Elster der Wilde Landen, heeft
eigenhandig een “beloningssysteem
voor opgeloste misdrijven binnen de
Wilde Landen” (BOMBWL)
gelanceerd. Zowel officieel aangestelde
ordehandhavers als burgers kunnen
aanspraak maken op een “aanvullende
vergoeding” indien hun daden leiden tot
de oplossing van een misdrijf. De
jonkvrouwe hoopt met de invoering van
het systeem “het gevoel van veiligheid
binnen de Wilde Landen te kunnen
verbeteren”. Volgens verscheidene
geruchten heeft Keizerin Leta
aangeboden de financiële vergoeding
uit de staatskas te verstrekken, maar
deze geste werd door de weduwe
resoluut afgewezen. Paladijn Rodwyn,
opperbevelhebber der Keizerlijke
Legers, is niet bijzonder enthousiast.
“Natuurlijk zie ik ook het liefst alle
misdrijven opgelost,” vertelt de
paladijn, “maar ik betwijfel of geld de
juiste drijfveer is om een efficiëntere
rechtsgang te bevorderen.” Het
beloningssysteem wordt vooralsnog een
jaar getest, waarna beslissingen over
een mogelijke voortzetting worden
genomen.

INGEZONDEN MEDEDELING

PRUTSERS !

Z.

Proef burgerrechten Orken
uitgebreid

WOUDENBERG –  De huidige proef
binnen de Wilde Landen, waarbij de
orken en andere monsterrassen worden
getoetst op hun omgang met
burgerrechten, is verder uitgebreid.
Vanaf heden hebben alle monsterrassen
het recht burgerrechten aan te vragen.
Een aanvraag bij één der door de Wilde
Landen verspreide administrateurs is
hiervoor voldoende, en resulteert
automatisch in het verkrijgen van
burgerrechten. Residente Idelette de
Biënhof verklaard : “we hebben
besloten dat iedere ork, snuitbeest, oger
of wat dan ook burgerrechten mag
verkrijgen indien men hier expliciet om
vraagt. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat bepaalde groepen
helemaal geen behoefte hebben aan
burgerrechten. Om onnodige
administratieve rompslomp te
voorkomen vragen we daarom om
eenmalige registratie.” De eerste cijfers
tonen aan dat het grootste deel van de
monsterrassen de moeite neemt zich te
laten registreren. In de omgeving van
de orkendorpen Grom, en Gruumh is de
belangstelling minder groot.

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
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NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD

Opvoeding prinses Shagar hervat
Enige dagen na de aankomst van
prinses Shagar in de hoofdstad is een
groep begeleiders samengesteld om te
voorzien in de opvoeding van de
jongedame. Van ieder staatsgeloof zijn
een priester en een paladijn aangewezen
om “zorg te dragen voor een
evenwichtige opleiding”, aldus het
Keizerlijk paleis. “In onderling overleg
zijn de voorlopige taken in dagdelen
opgesplitst, zo zullen een paladijn van
de Generaal en een priester van de Zon
tijdens de avond en nacht beschikbaar
zijn, om een voorbeeld te noemen.
Overdag zijn er weer andere priesters
en paladijnen aanwezig, de tijden
worden regelmatig gerouleerd”, aldus
Bernhard Thessels, kamerheer van de
prinses. Keizerin Leta zelf zegt
verheugd te zijn met de nauwe
samenwerking van de geloven bij de
opvoeding van haar dochter. “Het naar
behoren opvoeden van een dochter is
moeilijk te combineren met het
besturen van een Keizerrijk,” liet de
Keizerin weten, “ik vertrouw de
aangewezen personen volledig en ben
er van overtuigd dat ze Shagar een
gedegen en evenwichtige opleiding
kunnen geven. Daarnaast zal ik
uiteraard ook zelf mijn steentje
bijdragen en de nodige tijd met mijn
dochter doorbrengen.” Om borg te
staan voor de veiligheid van de prinses
zijn haar persoonlijke vertrekken tevens
dag en nacht bemand door een magiër
en een bezweerder, kosteloos
beschikbaar gesteld door de
desbetreffende gilden.

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.

Voorbereidingen voor
Ceremonie Zonnegeloof van

start

ELERION-STAD – In de hoofdstad zijn
de eerste voorbereidingen van start
gegaan voor een grootse ceremonie
waarin het Zonnegeloof officieel
geaccepteerd zal worden als
staatsgeloof. Als hoogste priesteres van
alle staatsgeloven zal Keizerin Leta
persoonlijk de ceremonie leiden. In
verband met de omvang van de
ceremonie zal de uitvoering nog enige
tijd op zich moeten laten wachten. Een
woordvoerder van Keizerin Leta liet
desgevraagd weten dat “de Keizerin het
Zonnegeloof wil accepteren met een
ceremonie die het geloof verdiend heeft
na deze jarenlange onzekerheid”. De
ceremonie zal plaatsvinden tijdens de
zonnewende.

zzz

Druïde zet Inquisitie voor schut

ELERION-STAD – De rondreizende
druïde Pontifix heeft zijn korte bezoek
aan de hoofdstad aangegrepen om een
klacht in te dienen tegen Willem
Destergaa, plaatselijk inquisiteur.
“Normaal maak ik geen gebruik van
dergelijke bureaucratische wegen, maar
in dit geval kon ik het niet laten” vertelt
de druïde. “Zoals de heer Destergaa
zeer goed weet, is het Druïdisme een
erkend staatsgeloof. Bij navraag bleek
dat ook het Zonnegeloof tot deze status
is verheven. Officiële
erkenning dus, niks gedoogd
volksgeloof!” De heer Destergaa was
zelf niet bereikbaar voor commentaar in
verband met een door de inquisitie
opgelegd spreekverbod.
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Zetels Senaat herverdeeld

De langverwachte herverdeling van de
zetels der Senaat heeft plaatsgevonden.
Het aantal verschuivingen bleef relatief
beperkt, de grootste zetelwinst was er
voor de Wilde Landen, de provincie
mag nu maar liefst vier senatoren
afvaardigen (voorheen slechts één).
De provincie Noria werd dispensatie
verleend, door het grote aantal
sterfgevallen tijdens de oorlog liep het
bevolkingsaantal dusdanig terug dat het
verlies van één zetel een feit zou zijn.
Uit respect voor de vele overledenen
besloot de senaat echter unaniem de
provincie deze zetel vooralsnog niet te
ontnemen. Iedere provincie heeft een
half jaar de tijd om haar senatoren aan
te wijzen.

zzz

Scribent Keizerin opnieuw
doelwit aanslag

Jonker Pieter Drooglever, de
persoonlijke scribent van Keizerin Leta,
schijnt volgens welingelichte bronnen
opnieuw het doelwit van een aanslag te
zijn geweest. Dit maal wisten een
tweetal slechts met messen bewapende
lieden zijn werkkamer in het Keizerlijk
paleis binnen te dringen. Met behulp
van “niet nader genoemde middelen”
wist de scribent het tweetal echter op de
vlucht te jagen.
Één van de daders kon later buiten het
paleis worden aangehouden, volgens de
geruchten werd de snoodaard herkend
aan de hand van tijdens de worsteling
met de jonker veroorzaakte inktvlekken
op zijn kleding. De heer Drooglever
zelf raakte bij het voorval slechts licht
gewond.

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 nieuwbouw van het gildehuis der
bezweerders in de hoofdstad vordert gestaag. De
bekende bouwmeester Jan Verst, ook betrokken bij
de renovatie van het gildehuis der Magiërs,
verwacht de bouwwerkzaamheden op korte termijn
te kunnen voltooien.
T Senator Bertrand Verwaert heeft laten weten
vooralsnog niet terug te treden uit de politiek. Het
gerucht dat de senator zijn werk emotioneel niet
meer aankon lijkt in de wereld te zijn geholpen door
tegenstanders van de vernieuwingsgezinde
politicus. De persoon die zich voordeed als
“zegsman” van de senator is spoorloos.
T Bronnen binnen het Keizerlijk paleis meldden
een kortstondig bezoek van vertegenwoordigers van
de drie grootmeesters, de leiders van
Tovenaarseiland, aan de Keizerin. De reden van het
bezoek is niet bekend.
T Op verzoek van legeraanvoerder paladijn
Rodwyn is een begin gemaakt met de hervorming
van de Keizerlijke Garde. Zo worden enkele kleine
wijzigingen in het uniformontwerp doorgevoerd en
worden de toelatingseisen verscherpt. Vorig jaar liet
de paladijn reeds de soldij voor gardisten verhogen.
T Verkoop van de muntenset “Rariteiten uit het
Verleden” verloopt ver boven verwachting. Naar
verluid werd het grootste deel van de muntensets
door één anonieme koper opgekocht.
T Na een grootschalige collecte, dewelke een
aanzienlijk bedrag opleverde, is begonnen met de
bouw van het eerste permanente orkbalstadion in de
sloppenwijken van Elerion-stad. Het stadion moet,
eenmaal voltooid, vijftigduizend toeschouwers
kunnen herbergen. Grote toernooien blijven in
verband met de vele malen grotere capaciteit
plaatsvinden in de Keizerlijke arena.

Zoals u in ons hoofdartikel kunt lezen, hebben er in
de Wilde Landen mysterieuze verdwijningen
plaatsgevonden. Helaas blijken hierdoor ook enkele
van onze correspondenten getroffen te zijn.
Hierdoor hebben wij minder artikelen ontvangen
dan normaal, en is het voor ons ook moeilijker
geworden om, conform onze gewoonte,
verschillende gezichtspunten op het nieuws te
presenteren. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
Tevens doen wij een oproep voor nieuwe reizende
correspondenten. Hebt u schrijftalent? Hebt u
inzicht in politiek en maatschappij, of bent u goed
in het verzamelen en weergeven van standpunten?
Stuur ons een bijdrage! Bij voldoende kwaliteit
zullen wij deze gaarne plaatsen. (Verdienste
n.o.t.k.)
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Officiële Bekendmaking

In verband met de recente
onverklaarbare verdwijningen binnen
de Wilde Landen loof ik honderd
goudstukken beloning uit voor nuttige
informatie betreffende het lot van de
volgende personen:

v Baron Torak
(Ridder in de Orde der Rode Roos)
v Burggraaf Paladijn-Rechter Elric

v Jonker Bjorn Agaen
v Bisschop Grauw “Klauw” Rmrch’r

v Bisschop Sanka Ra
v Bisschop Humus

v Bisschop Rashad El Kimir
v Magister Orion Fals

Idelette de Biënhof
Residente der Wilde Landen

INGEZONDEN MEDEDELING

Gezocht!

Noemt men u het zonnetje in huis?

Ergert u zich ook aan al die onbeschaafde
boerenpummels?

Bent u cultureel ingesteld?

Maakt u muziek, boetseert u, schikt u
bloemen of bent u anderszins bezig de
wereld te verblijden?

Kunt u één van bovenstaande vragen met
ja beantwoorden, neem dan nu contact op
met organisatie-bureau

"Lichtend Pad"

Sanka & Björn Agèn

(Choreografen worden met klem verzocht
contact op te nemen)

Kunsthoekje
Dichtkundige recepten

De redactie van de Wilde Post is er trots op dat de
beroemde dichter J. van Oosterwijk Bruyn uit
Elerionstad zijn medewerking geeft aan deze
dichtcursus, zodat dit populaire genre ook in
Umbrië op een hoger niveau zal komen. We zijn al
toe aan het derde deel van de zesdelige cursus, na
het vaderlands lied en het sentimenteel vers staat
dit keer het hoogdravend vers centraal. Als u
geïnspireerd bent geraakt, dan nodigen we u van
harte uit om uw kunstzinnige dichtsels op te sturen
naar de redactie van de Wilde Post. De mooiste en
ontroerendste verzen zullen we zeker plaatsen!

3s. Voor een hoogdravend vers

Schiet brede vlerken aan; zweeg boven lucht en
wolken;
Doorklief het zwalpend nat, en dring in ’s afgronds
kolken;
Noem ’t dichten zielsgenot, en ’t leven boos
gekwel;
Spreek van de zon, de maan, van hemel en van hel;
Verhef op nieuws uw zang; stem heilger
kunstakkoorden;
Zoek duistre beelden op en ver gezochte woorden;
En werk met zo veel kracht, door klanken, toon en
maat,
Dat ge ieders ziel ontroert, schoon niemand u
verstaat.

J. van Oosterwijk Bruyn

INGEZONDEN MEDEDELING

Handelshuis De Rand
looft een beloning uit van
vijftig goudstukken voor
iedere nuttige tip in
verband met de laffe
moord op onze
vertegenwoordigers Ernst
Vuurens en Fifi.

U kunt zich melden in
ons kantoor te
Reutelpaal, vraag naar
Pjötr.


