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Noodtoestand afgekondigd in
Nieuw-Karnavon!
Door Hummel Rendier, verslaggever Karnavonse Bode
In de recente zaaimaand is rampspoed over de kolonie Nieuw-Karnavon neergedaald. Recente gebeurtenissen die zich afspeelden in
de woestijn van Redoban hadden
catastrofale gevolgen.
Het begon - zoals vaak in de kolonie – met de tombe. Tijdens het
wekelijkse ritueel om de tombe te
sluiten ging er iets mis. Blijkbaar
waren niet de juiste zegels gebruikt
en het ritueel eindigde met een
klap. Het ging alleen van kwaad
naar erger. Ondoden stroomden de
tombe uit en kwamen in bosjes op
de kolonie afgestrompeld. Het leger
vocht twee dagen heldhaftig zij aan
zij met de aanwezige avonturiers
om de veiligheid van de bevolking
te verzekeren. De plaag die al een
tijdje over de kolonie hing, maakte
het de dappere helden alleen maar
zwaarder
Ondertussen waren er twee mysterieuze katwezens verschenen, die
beweerden dat de zegels verkeerd
waren. Ze boden vrijwillig hulp aan
bij het vervaardigen van nieuwe ze-

gels om de tombe voorgoed te sluiten. Ze gaven de aanwezigen een
lijst van allerhande exotische onderdelen die nodig waren. Met vereende krachten werd de zoektocht
naar alle ingrediënten begonnen.
Na een dag naarstig zoeken was
het einde in zicht.
Helaas mocht alle moeite niet baten. Tegen de avond van diezelfde
dag, werd er een belangrijk ingrediënt gestolen door een onverlaat.
De wacht zette de zoektocht in
naar het gestolen goed en de dief,
maar kwam van koude reis thuis.
Het ritueel werd nog begonnen,
maar zoals met magie altijd het geval is, liep het op een sisser af
(zonder de mooie kleurtjes).
Sindsdien komen steeds meer ondoden uit de tombe en is de kolonie
in staat van beleg. De laatste poging om de tombe te sluiten, deed
de deuren naar buiten exploderen.
Niemand is er daarna nog in geslaagd het vermaledijde ding te benaderen.
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De autoriteiten van Nieuw-Karnavon behaalden nog wel een morele
overwinning tegen de cultus van de
Gevers. Blijkbaar zaten zij al de hele tijd achter de mysterieuze ziekte
door duistere magie. Hun kamp
werd met de grond gelijk gemaakt
en hun altaar door een ritueel volledig vernietigd. De explosie die
volgde, zuiverde de lucht rond het
kamp meteen.
De laatste berichten die wij kregen
op de redactie, meldden ons dat de
uitvalswegen naar de buitenwereld
systematisch gesloten zijn. We zijn
nu afgesloten van de wereld en volledig op onszelf aangewezen. Dat
de redactie u het laatste nieuws
kan aanbieden, kan alleen maar
door het uitgebreide netwerk van
postduiven.
Deze reporter bidt dagelijks aan
Robyn in de hoop dat hulp van het
leger van het keizerrijk nog zal komen, maar met elke dag die voorbij gaat, slinken onze kansen. In de
hoop dat dit artikel Elerion bereikt,
help ons!

Handelsembargo Verleden
Tijd
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Gregorius Witblad, namens het
handelshuis.
De handel naar Nieuw-Karnavon
komt mondjesmaat weer op gang.
Tot op heden heeft dit echter nog
niet geleid tot prijsdalingen. “U
moet zich bedenken dat er maar
weinig handelaars zijn die helemaal naar onze kolonie willen reizen,” zo verklaart Lucia Bonatelli
de nog altijd torenhoge prijzen.
Bonatelli, uitbater van de plaatselijke herberg, beschikt over de enige handelaren die Nieuw-Karnavon
momenteel rijk is. “ als we konden,
gingen de prijzen meteen omlaag.
Maar ja, wij zijn ook maar afhankelijk van de aanvoer.”
Boze tongen beweren echter dat
Bonatelli en haar “familie” de prijzen kunstmatig hoog houden om
meer geld te verdienen. Bonatelli
ontkent dat stellig. “Zeg mij wie deze geruchten verspreid, dan gaan
we daar eens stevig mee praten.”
Advertentie
Gullen Hand-producten weer volop
verkrijgbaar in Nieuw-Karnavon!

Door Jacobus Eierman

Handelshuis “Met Gullen Hand”
heeft aangekondigd dat het strikte
handelsembargo dat men onze kolonie had opgelegd, niet langer van
kracht is. Bemiddeling door de
stadswacht van Nieuw-Karnavon
heeft er voor gezorgd dat het handelshuis uiteindelijk het embargo
heeft opgeheven. “Wij zijn tevreden
met het behaalde resultaat, al betreuren wij het dat een dergelijke
zware maatregel noodzakelijk was
om dit resultaat te bereiken,” aldus

Neem geen genoegen met tweederangs
uitheemse componenten, maar kies voor
de bekende kwaliteit van thuis!
Spaar tien Gullen Handjes
voor een gratis component.
U herkent onze handelaars meteen.
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Renegate tovenaar
geëxecuteerd
Door Rita Vuurberg

Het snelrecht zegeviert ook in de
kolonie Nieuw-Karnavon. Naar wij
hebben vernomen, heeft gildemeester der Magiërs Jawad “De Knaller”
Khazam het recht in eigen hand
genomen en een renegate tovenares, ene Calvados Kandij, om het
leven gebracht.
Kandij was al eerder in aanraking
geweest met de wet wegens openbaar dronkenschap en verstoring
van de openbare orde. Geregeld
kwam men haar tegen, slapend op
de stoep van de herberg, nadat zij
voor de zoveelste maal was uitgezet. De openstaande rekening is
vergoed door kennissen van Kandij, die liever anoniem blijven.

Oproep
Nog steeds vermist: Voster Silvas
Hij ging een boswandeling maken en is daarna niet
meer teruggezien. Als u meer informatie heeft, kunt
u zich melden bij de wacht van Nieuw-Karnavon.

Boerenpartij vervolgt campagne door het land
Door Bram Paters

Maarten Bonenkruid was enkele
maanden geleden nog in NieuwKarnavon. Hoewel de nieuwe aanwas was tegenviel waren er toch
veel locale boeren op de been om
kennis te maken met deze volksheld. Inmiddels heeft Bonenkruid
ook Stuiverzande en Palmerveste
aangedaan, waar hij hartelijk werd
ontvangen door de boerenbevol-
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king. Volgens insiders is het volgende dorp waar Maarten Bonenkruid zal spreken het pittoreske
Klaverweide.

Komkommeroogst mislukt
Door Bram Paters

Nu de ziektes en kwalen in NieuwKarnavon met de dag ernstiger
worden en zich verder verspreiden,
is ook de komkommeroogst deze
zomer mislukt. De groente- en
fruitteelt doet het erg slecht op het
moment en veroorzaakt vele hongerige monden om te voeden. De geruchten dat het Umbrisch Natuurfonds (UNF) hulp zal sturen in de
vorm van voedselpakketen, biedt
velen genoeg goede hoop om vol te
houden.

Edelman trouwt ganzenhoedster
Door Linda Albertus

Graaf Isidor, de jongste telg van
het geslacht Affligem, is maandag
jongstleden in het huwelijk getreden met Klaartje Schimmel. Dit tot
groot ongenoegen van zijn vader
Hertog Jan van Affligem, wegens
haar lage komaf. Klaartje Schimmel is namelijk niet van blauw
bloed, maar was tot voorkort de
ganzenhoedster in dienst van het
kasteel van de familie Affligem.
Haar trotse ouders zijn pluimveehouders uit Eendhoven en haar
zuster Trijntje werkt in de keuken
van het kasteel.
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Sachelle woedend
Door Linda Alberts

In het hart van de kolonie NieuwNieuwKarnavon staat her
herberg

„In den Swarte Markt‰,
een luisterrijk etablissement voor ieiedereen.
dereen.
Terwijl het kaarslicht flikkert en de
trou
troubadour zijn liederen zingt, vloeit
de drank rijkelijk en is er volop ververmaak.
Bezoek ons nu en krijg uw tweede
drankje gratis met deze cou
coupon.
Aanbevolen door reisgids „De Eenzame
Woes
Woestijn‰

Smokkelaars opgepakt
Door Rita Vuurberg

Eerder dit jaar is een bende smokkelaars opgepakt, die probeerde om
limonadesiroop,
vermomd
als
lampolie, de kolonie binnen te
smokkelen. De verdachten zijn
maandenlang vastgehouden voor
ondervraging, maar het doorzettingsvermogen van de stadswacht
werd uiteindelijk beloond. Eén van
de bendeleden klapte uit de school
en noemde de naam en verblijfplaats van de bendeleider, die tot
dan toe voortvluchtig was. Na
nachtenlang observeren, heeft de
stadwacht de notoire crimineel Rogier Zwarthoed eindelijk in de boeien geslagen. Zwarthoed kreeg zes
jaar gevangenisstraf.

Jonkvrouw Sachelle, echtgenote
van onze geliefde baron Hendrik
van Karnavon, is ziedend. Recentelijk is haar te oren gekomen dat
haar man al maanden geleden is
teruggekeerd naar de kolonie en in
al die maanden heeft hij geen enkele brief naar het thuisfront gestuurd. Dat zij het bericht van
Hendrik’s thuiskomst uit de tweede
hand heeft moeten horen, maakt
vrouwe Sachelle razend. Zij verwacht dan ook op zeer korte termijn een persoonlijk bezoek van
haar echtgenoot.

Dokter Cerletti en patiënten
terug naar Elerion
Door Linda Alberts

In een exclusief interview met deze
krant heeft de vermaarde dokter
Hugo Cerletti laten weten dat hij,
zijn personeel en zijn patiënten de
kolonie binnenkort zullen verlaten
om terug te keren naar het rusthuis bij Elerion-Stad. Als één van
de redenen van het vertrek noemt
dokter Cerletti het gebrek aan succes van de Bronwatertherapie:
“Hoewel enkele van onze patiënten,
met name de heer Markies en mevrouw Mauw... pardon, mevrouw
Theria, zichtbaar vooruitgang hebben geboekt, is er geen enkel bewijs dat dit veroorzaakt zou zijn
door het water uit de Bron. De heer
Markies is er zelfs even ernstig ziek
van geworden. Op een bepaald
moment moet je als geneesheer accepteren dat je methode geen succes is, en dan moet je verder.”
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Een andere reden voor het vertrek
is de toenemende druk van de ondodenhorde die de omgeving teistert: “Zoveel geweld en gevaarlijke
zaken in de omgeving, dat is natuurlijk niet goed voor de gemoedsrust van mijn patiënten. Meneer
Zwaan is inmiddels zo geagiteerd
dat hij spreuken werpt naar elke
witte schim die hij in de bosrand
ziet, wat door de lokale druïden natuurlijk niet erg wordt gewaardeerd. En nu er geruchten zijn dat
het keizerrijk de toegangsroutes
naar deze kolonie wil afsluiten om
zo te voorkomen dat het ondodenprobleem zich verspreidt, denk ik
dat we ons vertrek zeker niet meer
moeten uitstellen.”
Dokter Cerletti, zijn team en zijn
patiënten wilden langs deze weg
nog even de inwoners van NieuwKarnavon bedanken voor hun
gastvrijheid. “De mensen zijn hier
zo aardig,” aldus de bij de lokale
bevolking erg populaire tovenaar
en patiënt Jozef Zwaan, “ik denk
dat ik maar eens een keertje moet
terugkomen. Anders zitten die arme mensen hier ook maar in het
donker.”

Goum in Lamorak
Van onze verslaggever ter plaatse

De Goum van Abu Gannab, die
eerder Nieuw-Karnavon vermeed
vanwege de sterk opgelopen huurkosten van het gebouw, heeft een
nieuwe plek gevonden.
Na omzwervingen in de rand van
de woestijn van Redoban zijn ze
uiteindelijk Pelinor ingetrokken om
daar een enthousiast onthaal te
krijgen in Lamorak. Lamorak is
een plek die net als Nieuw-Kar-

Anno Leta 23
Pagina 5

navon recent heel wat problemen
heeft gekend, maar in plaats van
het frustreren van de Goum werden ze met open armen ontvangen.
De Goum heeft op deze ontvangst
gereageerd met een onverwachte
zet: ze gaven 20 tot 50% korting op
alles wat ze hebben meegebracht
uit de woestijn. Uw verslaggever
heeft bijvoorbeeld twee levenselixers weten aan te schaffen tegen de
helft van de gangbare prijs!
Ik kan alleen maar zeggen: wat een
verlies voor Nieuw-Karnavon!

Oma Kalima’s Verhalenhoekje
Oma
Kalima’s
Verhalenhoekje
komt dit keer wederom te vervallen
wegens ziekte. De redactie van de
Karnavonse Bode wenst oma Kalima veel beterschap toe.

Advertentie

Nieuw:

Verzeker uzelf en uw dierbaren van
een waardig graf!

Nu te koop:
lege graven nabij
beroemdhe
beroemdheden.
Verkoop per opbod.
Neem contact op met Jonker Gaston
van Karnavon voor meer informatie.
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Familieberichten
Overlijden

De Generaal betreurt het voortijdig
heengaan van

Korporaal Atharos
Magiër

en

Er is zoveel te vragen,
er is zoveel verdriet.
Het leed der wereld dragen,
dat kan een mens toch niet?
Zo stil onder de zon
Gesneuveld in de strijd
Zij stierven voor Nieuw-Karnavon
Wij zijn ze voor altijd kwijt.

Crispan Douderom
Soldaat tweede klasse

Kendra Sherlagh

Zij zijn bij de Hemelse Generaal
gekomen en zullen samen met Hem
neerzien op onze verrichtingen.

Grimbor

Tareuh!
Namens de geloofsgemeenschap,
De gebroeders McCain

Aneas
Patrick Hérnandez
Namens Baron Hendrik van Karnavon
en Jonker Gaston van Karnavon,
Jacob von Essen, secretaris

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

Kseridor van Bergenwind
Paladijn van de
Jaden Hemelkeizer
is gestorven te Nieuw-Karnavon.
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Nog net voordat deze Karnavonse Bode naar de drukker ging, bereikte ons
onderstaande berichten.

Cerletti hardhandig kolonie
uitgewerkt

Hendrik naar huis
Door Radboud Zwijn

Door Linda Alberts

Dokter Hugo Cerletti, die met zijn
patiënten enkele maanden geleden
in de kolonie Nieuw-Karnavon arriveerde, is door locale bewoners het
gebied uit gezet.
De Hoeders was ter ore gekomen
dat de dokter hun magische bron
had ontheiligd. Volgens omstanders heeft de dokter zich na besmetting door rottingsziekte in de
magische bron gewassen. Hoeders
Vader Abdul en Zuster Zahrah waren zeer ontstemd en wensen de
dokter nooit meer in de buurt van
de bron te zien.
Jonker Gaston van Karnavon heeft
nog een wanhopige poging gedaan
te bemiddelen, maar de Hoeders
waren onvermurwbaar. Hoewel
dokter Cerletti zelf is vertrokken,
zijn de meeste van zijn patiënten,
waarvan velen tijdens hun verblijf
op miraculeuze wijze zijn genezen,
in de kolonie achter gebleven of
hun eigen weg gegaan.

Jacob van Essen, secretaris van
Jonker Gaston van Karnavon, heeft
de pers laten weten dat Baron
Hendrik van Karnavon hedenmorgen begonnen is aan de lange reis
naar zijn geliefde geboorteplaats
Karnavon, alwaar zijn echtgenote
Vrouwe Sachelle met smart op hem
zit te wachten.
Vrouwe Sachelle heeft na de tragische moord op Barones Anna Pentalé van Karnavon de kolonie bestuurd en zal opgelucht zijn dat
haar charismatische levensgezel
zich weer bij haar voegt. Volgens
ooggetuigen nam Baron Hendrik
deze ochtend zeer uitgebreid de tijd
zijn koffers te pakken en zich op de
reis voor te bereiden. Het leek
haast wel of hij geen haast had om
te vertrekken. “Vanzelfsprekend
gaat het de baron aan het hart om
deze kolonie te moeten verlaten,
maar het vooruitzicht zijn vrouw
weer te zien, zal hem toch wel motiveren,” aldus Van Essen.
Nu Baron Hendrik de kolonie
Nieuw-Karnavon heeft verlaten,
wordt de scepter wederom gezwaaid door zijn halfbroer, de galante Jonker Gaston. “Iedereen
weet dat de jonker een uitstekend
leider is,” zo antwoordt lijfarts
Vesalius op onze vraag of de jonker
deze druk wel kan verdragen, “en
dat hij gedreven wordt door de talrijke uitdagingen op zijn pad. De
tijd zal leren of zijn hart het wel
aankan.”

