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Onderzoeker Gele Klooster
vermist

Conditieri Magistri gesignaleerd
in Trollendam

Mikaa Faredag, onderzoeker van de Gele Orde,

In Trollendam, een dorp in de Wilde Landen, is

die zich afgelopen zomer bij het onderzoeks-team

een groep tovenaars van de Condotieri Magis-

van Alberic Ocato te Fernwoude heeft gevoegd,

tri ontmaskerd. De Condotieri Magistri zorgen al

wordt sinds enkele maanden vermist, na inten-

vele jaren voor problemen in het keizerrijk; slechts

sief onderzoek naar het aard-elementale vlak

enkele jaren geleden probeerden zij nog met een

dat ontdekt is door de opening van het portaal.

leger het koninkrijk Elsenia te veroveren. De groep
van renegate tovenaars wil een staatsgreep plegen

Na enkele expedities naar het aard-elementale vlak

en de macht in het keizerrijk grijpen.

vertoonde de onderzoeker steeds meer tekenen van
zware vermoeidheid. Faredag begon steeds langza-

De renegaten in Trollendam werden betrapt op

mer te praten en zich steeds trager voort te bewegen

het uitvoeren van diverse illegale experimenten,

en bij inspectie is de huidziekte TEER bij Faredag

waarna zij ontmaskerd zijn als Condotieri Magistri.

geconstateerd.

Door middel van magie zijn zij vervolgens ontsnapt.

Nadat zijn assistent, Nikoola Telsa, hem had geadvi-

Wat hun plan was met het onschuldige Trollendam

seerd om rust te nemen, is de onderzoeker onopge-

is onbekend.

merkt verdwenen en niet meer gezien.

Executie op Tovenaarseiland
Afgelopen vrijdag zijn na een kort proces de heren

Zichzelf verdedigend dat de heren slechts in

Hendrik B. en Dirk S. tegen de wil van de afgereisde

opdracht handelden van runemeester Sebedeus

magistraat, geëxecuteerd.

Archibold voor een experiment in het hoogst experimentele vak van kristallomantie, werden deze

De heren B en S, bekenden van de wet in Ençique,

beweringen door de runemeesters terzijde geveegd

werden 2 maanden geleden op heterdaad betrapt

als onzin, waarna de rechter werd aangespoord

op de handel en invoer van ruwe aqualiet op

vooral verder te gaan.

Tovenaarseiland. Ondanks het feit dat de invoer
van ruwe aqualiet in theorie niet als iets zondigs

Beide mannen zijn uiteindelijk door Archibald Epee

werd gezien door enkelen van de opperste rune-

veroordeeld voor valsmunterij en het aanzetten tot

meesters en misschien wel de mogelijkheid opende

valsmunterij. Op dit misdrijf staat, zoals overal in

voor een aantal lucratieve experimenten, wist

het Keizerrijk, de doodstraf.

Sacharania Murno, runemeesteres en decaan der

Alvorens de rechter over kon gaan uit te spreken

niet-Eleriaanse magische incantaties, met succes

hoe beide veroordeelden ter dood gebracht zouden

haar medegenoten ervan te overtuigen - dat gezien

worden, werden verschillende incantaties vanuit

dit geen zaak was van magie maar van wet - het

de geïmproviseerde gerechtzaal richting de veroor-

geheel over te laten aan iemand die beter geschoold

deelden gelanceerd waarna pandemonium uitbrak.

was in dit soort zaken.
Volgens

ooggetuigen

werden

beide

mannen

Na deze consensus barstte een volgende discussie

achtereenvolgens veranderd in kippen, vergroot,

los hoe de verdachten op te sluiten, waarna de het

versteend, geteleporteerd in het haardvuur van de

hoofd van het genootschap der petrificanten zijn

grote zaal, verkleind en vervolgens geïmplodeerd.

geduld verloor en beide mannen met een spreuk
versteende.

Tot groot ongenoegen van de reizende rechter

Onder de woorden “daar zijn ze voorlopig wel even

werd unaniem door de meest seniore runemeesters

zoet mee” is een leerling naar Elerion-Stad getele-

besloten dat sinds het vonnis was uitgesproken de

porteerd met een postduif en het verzoek voor een

rechter niet mocht klagen over de uitvoering van

reizende rechter.

het vonnis. Men was nou eenmaal op Tovenaarseiland waar je rekening met dit soort situaties moest

Meester Archibald Epee, reizende rechter en wel
bekend uitvoerder van de wet in de meer afgelegen
gebieden, werd gezien als de beste persoon om deze
zaak voor te zitten.
Nog beduusd van de teleportatiespreuk die gebruikt
werd om de reizende rechter naar tovenaarseiland
te halen, werd besloten beide verdachten te ontstenen en voor de rechter te brengen in de grote zaal
van tovenaarseiland.

houden.

Alberic Ocato opent
eeuwenoud portaal
In het berggehucht Fernwoude, nabij de grens van Pelinor, heeft een onderzoeksteam, onder de bezielende
leiding van Alberic Ocato, ons allen bekend, de eerste stappen gezet in het herstellen van een eeuwenoud
portaal dat in de streek is aangetroffen.
Het portaal, dat door lokale wilden De Oude Steen genoemd wordt, heeft een nog onbekende herkomst en
een al even onbekende bestemming. De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat het een portaal betreft dat
toegang biedt tot alternatieve dimensies. Zo heeft de eerste poging tot openen een doorgang geschapen naar
een andere werkelijkheid waar het element aarde duidelijk de boventoon voert.
De levensvormen, die het aard-elementale vlak bewoonden, waren niet
vijandig en hebben zelfs een steentje (ha!, red.) bijgedragen aan het oplossen van een kleine tegenvaller, waarbij een monster de omgeving teisterde
na te zijn ontsnapt van het aard-elementale vlak, waar het gevangen werd

Losgeslagen
monster teistert
omgeving!

gehouden.
Het monster, dat door vreemde lokale lieden Shakpana genoemd wordt, hetgeen zich het best laat vertalen
als ‘natuurgeest der chaos’, maar door de onderzoeksgroep tot een eleganter ‘Hekaton’ is omgedoopt, lijkt niet
van origine afkomstig te zijn geweest van het aard-elementale vlak. Het onderzoeksteam heeft tot op heden
niet kunnen herleiden hoe het wezen op die plek is beland. Expedities naar het aard-elementale vlak troffen
de restanten aan van een vakgenoot, die ogenschijnlijk tijdens een eerdere expeditie verdwaald is en zijn weg
terug naar het thuishonk niet heeft kunnen vinden.
Het onderzoeksteam heeft de hypothese dat het aard-elementale vlak niet de enige bestemming is van het
portaal en zet zijn onderzoek derhalve voort.

Totemdieren:
bijgeloof of bedrog?
In de meer verwilderde gebieden van het keizerrijk Elerion, waar de civilisatie nog niet
geheel en al is doorgedrongen, worden de bossen veelal bewoond door barbaarse stammen,
die overwegend het Natuurgeloof aanhangen. Sommige van deze stammen geloven dat zij
een zogeheten ‘totemdier’ hebben en luisteren dan ook naar de vreemdste namen.
Uw verslaggever waagde zich in één van de dichter

Toen uw verslaggever suggereerde dat dat wellicht

begroeide wouden en sprak daar met enkele stam-

een zwakke manier was om zich van verantwoorde-

leden, die zich wat wantrouwend en afstandelijk

lijkheid voor het eigen gedrag te onttrekken, keerde

opstelden. Een zekere ‘Coyote’, een beer van een

de grote man zich abrupt om en verdween, onder

kerel die nu en dan vreemde keelgeluiden uitstiet

enkele grommende en grauwende geluiden, tussen

en ogenschijnlijk de leider van het stel, wist te ver-

het struweel. Toen ik mij weer naar het nabij gelegen

tellen dat de namen van zijn stamleden allen zijn

kampement van meer beschaafde lieden begaf, ont-

gekozen op basis van hun karaktertrekken. Tot

dekte ik dat ik enkele muntstukken en edelstenen

zover leek het verhaal samenhangend te zijn, maar

lichter was. Vermoedelijk weet het knaapje dat zich

ik begon te twijfelen aan de mentale staat van de

‘Raaf’ liet noemen er meer vanaf.

man toen hij verder ging en toelichtte dat al zijn
stamleden een dier ‘in zich hadden’. Iets dat ze

Deze ontmoeting nodigt in ieder geval uit om nader

een totemdier noemen en buiten de macht van het

te onderzoeken of er daadwerkelijk zoiets als een

subject om bepaalt hoe deze zich gedraagt.

totemdier bestaat of dat het niet meer dan een
excuus is om lichte vormen van criminaliteit te
verdonkeremanen.

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.

De Onzin Ontfutselaars
Wij stellen de moeilijke vragen, zodat JIJ het niet meer hoeft te doen!

Vandaag ter discussie: Hoe praatgraag zijn ondoden? (Deel 1) (Door Adam de Wild)
Vanuit ons trouwe lezerspubliek hebben we een

Om onze test zo compleet mogelijk te doen hebben

postduif gekregen met de volgende vraag:

we de volgende tests verzonnen:

“Beste Adam en Johannes,

Test 1: Werkt de spreuk buiten zijn doelgroep?

Als rondreizend avonturier en beoefenaar van de
magische kunsten kom ik nogal eens in aanraking met

Om te kijken hoe effectief de spreuk is op levende

necromantiërs en meer dan eens zie ik ze informatie

wezens buiten de doelgroep van de spreuk heeft

van ondoden ontfutselen. Mijn vraag is, werkt dat nou

Adam zichzelf, zijn hond en de boom achter het lab

altijd of zijn hier limieten aan? En hoe geconcentreerd

gevrijwilligd om de spreuk te ondergaan.

moet de ondode wel niet zijn.”

De resultaten staan in de tabel onderaan de pagina.

Zoals de meeste beoefenaars van de magische

De test is eigenlijk goed verlopen met verwachte

school wel weten praten we hier over de spreuk,

resultaten. De enige uitzondering was bij necroman-

spreken met ondoden.

tier 3 die Adam’s hond tot vluchten wist te dwingen.
Het is nog steeds niet duidelijk of dit kwam door de

Dit vonden Johannes en ik een goede vraag en

spreuk of door de penetrante geur van ichor die de

waardig om uit te testen. Zeker omdat er nogal wat

necromantiër verspreidde.

fabeltjes rondom deze spreuk spelen. Zo wordt er
beweerd dat de spreuk ook op andere wezens te

Conclusie:

gebruiken is, dat het type ondode of de leeftijd van

Werkt de spreuk buiten zijn doelgroep:

de ondode van invloed is op het resultaat en dat ten

Onzin bevestigd!

slotte een ondode te snel is afgeleid om de spreuk
effectief te laten zijn.
Spreken met ondoden is een gildegeheim van de
necromantiërs, dus gaan we hier niet verder in
over de precieze werking van de spreuk en hebben

Een column van Adam de Wild en Johannes Hendrikszn.

we medewerking gekregen van een groep enthou-

(disclaimer: alle spreuken en experimenten zijn uitgevoerd door

siaste nercomantiërs die ons in dit experiment gaan

professionele magiërs. Probeer deze experimenten vooral niet

helpen.

na te bootsen in huiselijke kring!)

Niveau Necromantier

Adam

Adam’s hond

De boom

Een zombie

1

Nee

Nee

Nee

Ja

2

Nee

Nee

Nee

Ja

3

Nee

Gevlucht

Nee

Ja

4

Nee

Nee

Nee

Ja

