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PROBLEEM PORTAAL IN 
FERNWOUDE OPGELOST!
Portaal werd na het voltooien van de exPerimenten afgebroken en verzegeld naar tovenaarseiland verscheePt. 
de gevolgen zijn groots voor het grensdorPje dat nu langzaamaan leeglooPt nu dat de rust weerkeert.

De leegloop was al duidelijk te zien wanneer uw verslaggever ter plaatse kwam. Verschillende gebouwen staan leeg en er is een 
drukte op het plein waar karren ingeladen worden. De lokale boeren kijken het maar van een afstand aan. Voor hun zal het leven 
toch niet veranderen. Integendeel het zal er ongetwijfeld allemaal veel rustiger op worden. 

In de herberg zucht Tamara Haring over de gekelderde inkomsten. “Met het afbreken van het portaal beseft men nu dat dit dorpje 
eigenlijk niet meer is dan een negorij in een gevaarlijke grensstreek. Velen van de avonturiers zijn  nu ondertussen vertrokken 
samen met de Orde van de Drakenoog. Het is jammer want boeren drinken nu eenmaal niet zo veel als die groep. Als het zo voort 
gaat, ben ik genoodzaakt om de boel te sluiten.”

Het tentenkamp waar de verschillende geloven een voorlopige onderkomen hadden gebouwd is al zo goed als verdwenen.  
De Generaal oordeelde dat de nieuwe situatie niet voldoende was om een priester en paladijn te onderhouden. De vertegenwoor-
diger van het gezag de Baron Roderik Frans-Jan van Tornico tot Aardenberg de Derde bevestigde dat ook hij terug geroepen werd 
naar de hoofdstad voor een nieuwe aanstelling. De enige groepering die blijkbaar hiermee tevreden is, zijn de lokale druïden.

Panters van Pelinor VERNEDERD 
door de Batori Beesten

De Orkbalploeg van Pelinor had het aanvankelijk heel 
moeilijk tegen de agressieve tegenaanvallen van de Batori 
Beesten. Daardoor moesten ze vanaf het begin achtervolgen 
en slaagden ze er niet in om de kloof te dichten. Tot overmaat 
van ramp kregen ze tijdens hun laatste wanhoopspogingen het 
deksel op de neus.

De supporters keken al maandenlang uit naar de match tussen 
de twee grootste steden van Pelinor. De tactiek van de bezoek-
ende coach stond als een huis. Ze vingen de tegenstander op 
hun eigen helft met hun sterke achterlinie. Bij verovering van 
de bal werd er dan bliksemsnel omgewisseld langs de flanken. 
Na tien minuten stond er dan ook een beschamende 4-0 score 
op het bord. Door een slimme wissel op die flanken wisten de 
Panters de schade beperken tot 5-1 bij de rust.

De tweede helft begon vinnig met doelpunten langs beide 
kanten. Eventjes was er hoop voor de Panters toen ze op 7-5 
kwamen maar enkele minuten voor het affluiten moesten de 
Panters met een man minder voort door een terechte uitsluit-
ing van hun rechtsachter die de scheidrechter probeerde om te 
kopen. Dit leidde tot een gat in de verdediging die de Beesten 
perfect uitbuitten en hun tegenstander vernederen met 11-5. 

De gebroeders Zwarte Hand 
terechtgesteld!

Na een kort maar krachtige rechtszaak werden de broers Jan 
en Gaston de Molenaar veroordeelt tot vierendeling tot de 
dood er op volgt. 

Voor een uitgebreide versie van de feiten verwijzen wij graag 
naar onze editie 15 Bloeimaand dit jaar. Jan en Gaston de 
Molenaar werden gearresteerd door de stadswacht nadat ze 
een tip kregen over anti-royalistische uitlatingen. 

Na onderzoek en ondervraging bekenden de twee lid te zijn 
van een anarchistische bende genaamd de Zwarte Hand. Blijk-
baar waren de twee van plan meer mensen te ronselen om de 
koning te proberen om te leggen.



Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de proeven, zijn 
de jongelingen druk in de weer met hun krijgs-, magische en 
andere vaardigheden te oefenen. Hun hoop? Om een van de 
felbegeerde plaatsen in de wacht te slepen voor de prestigieuze 
Orde.

Elk jaar rond het begin van de lente besluiten steevast 
enkele leden om de Orde te verlaten. Zo kunnen ze hun 
ervaring en prestige die ze hebben opgedaan in praktijk 
omzetten in het Keizerrijk. Aangezien de Orde momen-
teel niet verder uitbreidt, zijn de vrijgekomen plaatsen 
beperkt en dus fel begeerd. Al eeuwenlang blijft het een 
prestigieuze ervaring voor de jonge adolescenten van ons 
koninkrijk van alle lagen van de bevolking om als Griffioen- 
ridder te dienen en blijft erg in trek. 

Maar wat is die Orde en waar staat ze voor? Bij rondvraag 
blijken de meningen verdeeld onder de bevolking van 
Pelinor Stad. Sommigen denken dat het gemakkelijke postje 
is om een plek te verdedigen tegen denkbeeldige monsters. 
Anderen vermoeden dat het in trek is bij de onderlagen van 

de bevolking omdat de Orde in principe iedereen aanneemt. 
Weinigen weten dat het een Orde is die al eeuwenlang bestaat 
om een gebied te beschermen dat omringd is door bergen. In 
ieder geval is niemand van mening dat er echt gevaar schuilt 
in de aanstelling. 

De Orde van de Griffioen heeft zijn machtsbasis in 
Fort Griffioen in het noorden van het koninkrijk.  
Het werd gesticht met toestemming van onze koning om de 
streek te beschermen tegen monsters en andere vijanden. 
Kwatongen suggereren dat de koninklijke familie eerder 
een plek wilden hebben waar ze familieleden veilig konden 
opleiden samen met andere adellijke families. 
Dit is echter niet zo aangezien iedereen ongeacht hun rang of 
stand kandidaat kan zijn voor de Orde. De enige voorwaarde 
is dat je tussen de veertien en achttien jaar bent en je nuttig 
kan maken bij de Orde. Dit kan gaan van de wacht houden, 
op verkenning gaan, trainen tot herstellen en onderhouden 
van het Fort. Meesten van de Ordeleden blijven blijkbaar 
maar enkele jaren tot ze de Orde terug verlaten.

ONDERZOEK GOUM NABILSI 
VOLTOOID
Een jaar geleden werd in Fernwoude een bende demonaan-
hangers ontmaskerd die zich voordeden als een gerenom-
meerde Redobanese familie. Het officiële onderzoek van de 
Jaden Hemelkeizer is nu rond en de echte leden van de familie 
hebben eindelijk de in beslag genomen bezittingen terug 
gekregen.

De Goum Nabilsi is een bekende familie van handelaren die 
na het sluiten van de grens van Redoban rondzwierf in Pelinor. 
Ze deden steden en dorpen van elke grootte aan en stonden 
gekend voor hun brede selectie van goederen en diensten. 
Maar blijkbaar was er toch iets duisters aan hun herkomst. 
Het officiële onderzoek besloot dat de meesten van de Goum 
medeplichtig waren aan het overvallen en vermoorden van de 
echte familieleden. Daarna namen ze de naam en de handel 
van hen over en gebruikten de goede naam van Goum om 
rond te reizen in Pelinor. Dieper onderzoek bracht aan het 
licht dat de twee hoogste in rang demonenaanhangers waren 
en zielloos. Een ervan werd standrechtelijk geëxecuteerd, de 
andere stierf tijdens de arrestatiepoging. De ware toedracht 
waarom ze deze misleiding gebruikten zullen we helaas nooit 
weten.

Ridder Jonkheer Silvester de Tanner 
en Lorne wint toernooi van Zilverstee

De Ridder won na het steekspel ook het grote nepgevecht in 
het tweejaarlijkse toernooi van de jaarmarkt van Zilverstee.

De charismatische en jonge Ridder versloeg alle tegenstanders 
met ronkende namen zoals Ridder  Adelbrecht de Vurige 
en Marius de Terence de Derde telkens opnieuw zonder een 
gebroken lans toe te staan. Tijdens het nepgevecht slaagde hij 
er in om vier tegenstanders uit te schakelen voordat hij zelf op 
de knieën werd gedwongen. Dit was echter het hoogste aantal 
waardoor hij het gevecht won. Alleen tijdens het  boogschi-
eten moest hij zijn meerdere erkennen.

EN NU BEGINT MIJN WAKE …
nu dat de jaarwending weer in zicht is, begint er weer een Panische drukte te ontstaan in de jonge adolescenten van Pelinor. 
de selecties voor de orde van de griffioen gaan bijna van start! 
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Advertentie

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

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en 
glazen kandelaars. Alle artikelen nu tegen 10 % korting.

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor  
tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.


