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Renegaat zaait paniek! 
DOOR  JUSAN IKLI 

 

Het noordoosten van de provincie Umbrië 

wordt de laatste weken geplaagd door een on-

berekenbare, vermoedelijk renegate tovenaar. 

De eerste verontrustende berichten arriveer-

den uit het dorp M’grauw, waar de lokale kat-

mensen stuitten op een kakelende tovenaar 

die hen voor alven aanzag, om vervolgens een 

enorme vuurbal af te vuren. Afgezien van wat 

verschroeide haren bleef de schade beperkt, 

maar enkele dagen later riepen de inwoners 

van Penjolstee de Keizerlijke Garde te hulp na 

een gelijksoortig incident. Hoewel de gardis-

ten snel ter plaatse waren, bleek de tovenaar 

reeds ontkomen. Een ooggetuige ter plaatse 

omschreef hem als een “oudere man met wil-

de grijze lokken, zwaaiend met een toverstaf 

en voorzien van een aantal magische kracht-

bollen, die hij in een soort foedraal schuin 

over de borst droeg”. Ook hier zou de tove-

naar de lokale bewoners hebben aangezien 

voor alven. Omdat de tovenaar wederom in 

oostelijke richting gevlucht zou zijn, waar-

schuwt de Keizerlijke Garde de bewoners van 

de in deze richting gelegen dorpen als Appel-

hoeve en Mawels, hoewel het ook mogelijk is 

dat hij nabij bergdorpen als Demsterkloof, 

Achterbeek, Rompersga, Steenvoorde of Du-

venstee opduikt. Daarnaast zou een tovenaar 

die aan de beschrijving voldoet eerder in het 

Wold gesignaleerd zijn. Navraag te Nieuw-

Woudenburg leert dat, gezien de recente inci-

denten, de ridderorde der Rode Roos reeds is 

op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. 

Aangezien ridder August van Desselaere 

momenteel in Alchimbra op renegatenjacht is, 

zal ridder van de Rode Roos Clavicus Akarius 

uit Heemdal naar het noordoosten afreizen om 

de tovenaar op te sporen en onschadelijk te 

maken. 

Hoewel de geruchtenstroom omtrent de ach-

tergrond van de voortvluchtige tovenaar al 

volop aan de gang is, is het op dit moment 

nog onduidelijk of het wederom om een In-

cendiaans burger gaat. Gezien de tragische 

gebeurtenissen van enkele maanden geleden 

in Nieuw-Trollendam wordt er in menig her-

berg al van uit gegaan dat dit wel het geval is. 

De woordvoerder van resident Loyauté stelde: 

“Het is zaak deze persoon snel in de kraag te 

grijpen. Op dit moment hebben zich nog geen 

persoonlijke ongevallen voorgedaan en de re-

sident ziet dat graag gecontinueerd”. 

Al met al blijft tovenarij een fenomeen dat 

door de gemiddelde burger op zijn minst met 

achterdocht wordt beschouwd, maar de laatste 

tijden ook steeds meer met angst. Een be-

zweerder in Nieuw Woudenburg, die anoniem 

wenste te blijven, gaf prijs dat “De tovergil-

den veel strenger moeten worden in Umbrië, 

er wordt veel te veel oogluikend toegestaan.” 
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Ambassade Zonnestein aangevallen! 

DOOR FEMKE NEKEPA 
 

Op de laatste dag van het driedaagse festival 

ter ere van de kikker is in Zonnestein de vlam 

in de pan geslagen. Opgehitst door nog onbe-

kende provocateurs vielen bewoners uit de 

naburige dorpen de ambassade van Incendia 

aan. Slechts met de grootste moeite, en met 

hulp van de in de ambassade aanwezige In-

cendiaanse strijders, konden de locale orde-

troepen de woedende menigte onder controle 

krijgen. Diverse inwoners van het dorp Zon-

nestein hebben met gevaar voor eigen leven 

geholpen de aanval af te slaan. 

Ondanks geruchten dat het festival aangegre-

pen zou worden voor een protest tegen Incen-

dia had de burgermeester het niet nodig ge-

vonden extra ordetroepen op te roepen of een 

burgerwacht samen te stellen. Een zichtbaar 

geschokte resident liet weten ernstig ontstemt 

te zijn niet eerder op de hoogte te zijn gesteld 

van de geruchten. “De verantwoordelijken 

voor deze schanddaad zullen gevonden wor-

den!” liet hij verbeten weten. Na het afweren 

van de aanval zijn er extra troepen naar de 

legerpost van het dorp gedirigeerd om de rust 

terug te brengen. Als tijdelijk bevelhebber is 

kapitein Vrijburg uit Timo Ardina aangesteld 

die in Orcia veel ervaring heeft opgedaan met 

het pacificeren van woedende menigten. Ka-

pitein Vrijburg kon slechts bewondering heb-

ben voor de moed en het doorzettingsvermo-

gen van de belaagde ordetroepen. “Als er zo’n 

woedende volksmassa op je af komt en om je 

bloed schreeuwt is dat zeer bedreigend.”, al-

dus de kapitein. 

 

 
 

Grens met Incendia gesloten 
DOOR AUTORO ESTERE 

 

Bronnen binnen een gerenommeerd handels-

huis laten weten dat het onmogelijk is gewor-

den om handelsgoederen de grens met Incen-

dia over te krijgen. Was het voorheen al moei-

lijk handel te drijven met Incendia, op dit 

moment ligt het helemaal stil. De grenspost 

bij Steenvoorde laat niemand meer door die 

niet beschikt over een diplomatiek paspoort. 

De door het incident in Nieuw-Trollendam 

veroorzaakte spanning lijkt ten grondslag van 

deze maatregel te liggen.'We zullen ons moe-

ten behelpen met andere wegen.' Aldus onze 

bron. 

 

 
 

Paarse plassen niet meer paars! 
DOOR JACOBA KWAKKELMANS 

 

De plassen rond het voormalige Geelvoorde 

zijn niet langer paars! Na jaren hard werken 

zit het er voor de leden van opruimingsteam 

op: het laatste deel van de paarse plassen is 

gezuiverd. In een feestelijke ceremonie is het 

team ontbonden. De leden van het team wer-

den door rector Bart Hildebrand van de Um-

brische Hogeschool bedankt voor hun niet af-

latende ijver in het bestrijden van de gevolgen 

van de nog altijd niet volledig verklaarde ge-

beurtenis. Met het verdwijnen van de paarse 

plassen is het nog onwaarschijnlijker gewor-

den dat de waarheid ooit boven water komt. 

 

 
 

Niew-Trollendam verboden gebied 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

 

Resident Loyauté heeft Nieuw-Trollendam tot 

militair terrein verklaard en het dorp en de 

directe omgeving afgesloten van de buitenwe-

reld. De nieuw opgerichte legerpost Nieuw-

Trollendam weert alle burgers uit het gebied 

zolang de overlast van Ragskalo duurt. Alleen 

medewerkers van de Umbrische Hogeschool 

worden tot het dorp toegelaten om onderzoek 

te doen naar de achtergronden en drijfveren 

van deze wezens. Bewoners uit de omgeving 

reageren opgelucht. 'Eindelijk wordt er wat 

aan die ratten gedaan.', aldus een bewoner van 

Hoederlopen, 'We hielden geen kippen over.' 

'Die overgelopen tovenaar had beter die ratten 

kunnen opblazen,', aldus een andere bewoner, 

'dan hadden we nu ook geen problemen met 

Incendia gehad.' 
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Prinses Shagar in goede gezondheid 

DOOR SJAAK GROEN 
 

Onze geliefde kroonprinses Shagar is onver-

wachts op een standfeest op Tovenaarseiland 

verschenen. Omringt door vrienden danste zij 

tot diep in de nacht. Na een langdurig verblijf 

in de provincie deed het de prinses zichtbaar 

goed weer eens in het middelpunt van de be-

langstelling te staan. Haar langdurige afwe-

zigheid in de hoofdstad leidde tot speculaties 

over haar gezondheid maar dansend op het 

strand van Tovenaarseiland liet de prinses 

zien in uitstekende fysieke conditie te zijn. 

De organisatoren van het feest, een stel oud-

gediende avonturiers, waren blij verrast met 

de aanwezigheid van de prinses. 'Net als haar 

moeder is het geen katje om zonder hand-

schoenen aan te pakken' aldus een van de 

organisatoren onder instemmend gelach van 

zijn kompanen, 'Als ze weer eens een maand-

je rust wil van de hoofdstad mag ze altijd hier 

komen.' Voegde hij er met een knipoog aan 

toe. 

 

 
 

Toenadering Elsenia en Incendia 
DOOR AUTORO ESTERE 

 

De prins van Elsenia, Maximiliaan XXII 

Haut-Seule, heeft een vriendschapsverdrag 

met Incendia getekend. Als dank voor de hulp 

tijdens de recente opstand in Elsenia gaf hij, 

in een besloten ceremonie, de sleutels van de 

hoofdstad Servatië aan een vertegenwoordiger 

van Incendia. Tijdens het aansluitende banket 

werd tevens de vestiging van een ambassade 

aangekondigd in Fort Mercantila. Gezien de 

recent verslechterde relatie met Incendia mag 

het bemoedigend genoemd worden dat er toch 

nog toenadering mogelijk is op diplomatiek 

niveau. Het banket zou zijn aangegrepen door 

verscheidene senatoren om informeel overleg 

te plegen met de vertegenwoordigers van In-

cendia om uit de impasse te komen die ont-

staan is door de recente ontwikkelingen in de 

provincie Umbrië. 

 

Ingezonden artikel 

 

UNF vangt aan met project Ragskalo 

 

Het Umbrisch Natuur Fonds (UNF) probeert 

in de omliggende dorpen rond Nieuw-

Trollendam dorpelingen te helpen die te ma-

ken krijgen met ragskalo op hun akkers en in 

hun dorpen. Ze willen de dorpelingen onder 

andere leren over verschillende manieren om 

problemen tussen mensen en ragskalo te 

voorkomen, willen de kritieke plekken waar 

de ragskalo het gebied in en uit komen in 

kaart brengen. De UNF wil voorlichting ge-

ven over het belang van samenleven met an-

dere rassen zoals ragskalo. Het UNF verzoekt 

om meer hekken voor kwetsbare locaties want 

die zijn volgens hen ook heel doeltreffend ge-

bleken. Eén van de bestuursleden van het 

UNF, Artesia Banck, brengt momenteel een 

bezoek aan M’Grauw, de nederzetting waar 

mensen met katmensen handelen. Woord-

voerder Simon de Kok van het UNF voorspelt 

in het voorjaar voorlichtingscampagnes in de 

dorpen nabij het katmensengebied over de 

omgang met katmensen om zo de bestaande 

misverstanden tussen de katmensen en het 

mensenvolk weg te nemen en tot nauwere 

samenwerking te komen. 

 

 
Ingezonden artikel  

 

UNF’s Project Rampenplan pakt 

problemen bij de wortel aan  
 

Het Umbrisch Natuurfonds (UNF) zet zich in 

diverse gebieden in Umbrië in voor het op-

vangen van de gevolgen van onheil. Deze re-

cente rampen, hebben de nodige problemen 

opgeleverd voor de bevolking van de getrof-

fen gebieden. Het UNF zet zich in voor het 

welzijn van deze mensen, en helpt hen hun 

woningen opnieuw op te bouwen en plant 

nieuwe bomen, waar deze door ziekte zijn ge-

veld. In diverse gebieden wil het UNF aan de 

jonge generatie Umbriërs laten zien wat het 

herstellen van de natuurlijke veerkracht kan 

betekenen voor een landschap. Hiervoor 
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wordt Project Rampenplan gestart. Project 

Rampenplan betrekt de Umbrische jeugd op 

een educatieve wijze bij de natuur. Het UNF 

wil zich inzetten als bondgenoot bij het op-

vangen van de problemen die natuurrampen 

kunnen veroorzaken en betrekt de locale 

jeugd daar vanaf het begin bij met Project 

Rampenplan. Ze leren over de natuurlijke 

krachten en wat hun bijdrage kan zijn aan het 

opvangen van de gevolgen van de recente na-

tuurrampen.

 

 

 

Ingezonden bericht 

 

 

 
 

 
 


