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Primeur
Moordenaar Barones
ontmaskerd!
Misdaadverslaggever Nova Reseau interviewt moordenaar
Stagiaire Anatevka stelt doorslaggevende vraag
Arandwen, één van de leden van
het Von Trox huurlingengilde, deed
een boekje open over de moord op
de Barones en haar gevolg. Zo werd
er verteld dat geen opdracht te gek
is voor het huurlingengilde. “Voor
slechts een paar aqualieten kan iedereen omgelegd worden die u
maar wilt”.
Zo ook de moord op de Barones
Anna Pentalé van Karnavon en op
Johan Pels. “Ik heb deze man met
mijn eigen hand omgelegd”, aldus
Arandwen.
Marscha van Donck was schijnbaar al op de hoogte van dit hele
gebeuren en liep woedend weg toen
we haar vroegen om commentaar.
Het gerucht gaat dat zij Arendwen
ter verantwoording heeft geroepen.

Eerder dit jaar had de jongeman al
een straf opgelegd gekregen. En
aan het geheel werd verder geen
ruchtbaarheid gegeven. Hij is zelfs,
tegen de beloften in, weer in het
Von Trox huurlingengilde opgenomen….
De opdracht, zo vertelde Arandwen, werd gegeven door één van de
lakeien van het gevolg van de Barones. “Ik heb er wel drie aqualieten aan verdiend”, zei hij vol trots.
Marga Pontieux reageerde geschokt: “Dit kan niet getolereerd
worden in Nieuw-Karnavon, wij zijn
geen barbaren”. Toch is het ook de
Jaden Hemelkeizer die probeert het
hele voorval in de doofpot te stoppen. Zodra het nieuws over de pri-

Jaargang 4
Speciale editie

meur uitkwam, verwijderden zij de
posters direct.
Er blijkt sprake te zijn van een
ooggetuige. Uw verslaggever heeft
deze nog niet kunnen vinden. Ze
heeft wel gehoord dat die om de
hoek kwamen lopen. De getuigen
hebben de gezichten van de daders
gezien, maar tot nu toe houden zij
de mond.
Jonker Gaston van Karnavon reageerde geheel geschokt en rende
hard weg toen we hem vroegen om
een reactie. Hij kon duidelijk geen
woord uitbrengen van verbazing en
verdriet. We proberen hem later
nog wel een keer om commentaar
te vragen.
Nu zou je denken dat zo’n jongeman nadat hij zijn straf had uitgezeten en vergiffenis heeft gekregen,
verstandig is geworden. Maar het
tegendeel is waar. Uw verslaggever
hoorde met eigen oren: “Voor een
niet al te hoogstaand persoon betaalt u slechts een aqualiet om deze van de aardbodem te laten verdwijnen.” Toen ik enigszins verbaast keek, vertelde Arendwen:
“Een belangrijk persoon zoals Alkindra Trobbel vermoord ik voor u
voor drie aqualieten”.
Wij, als verslaggevers, hopen dat
de autoriteit dit soort figuren goed
in de tang houdt, en dat ook wij
niet moeten vrezen voor ons leven
door de waarheid naar buiten te
brengen.
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Advertenties
Op avontuur?
Sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.
Gunstige prijzen en nog gunstigere voorwaarden.
Jonker Gaston van Karnavon, al jaren een
vertrouwd adres voor u en de uwen!

Von Trox huurlingengilde
Het gilde rekruteert nieuwe leden. Iedereen die graag geld wilt verdienen
met makkelijke opdrachten en veel
roem en fortuin wilt vergaren is welkom.
Als U een probleem heeft kunt U bij
ons terecht voor zaken als escortes in
en rond gevaarlijke gebieden, het uit
de weg ruimen van ongewenste
personen, het verzamelen van objecten en artefacten uit de wildernis.
Zolang U maar betaalt! U kunt terecht
bij Arendwen, Mordewijn of Kira

