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Pelinor sluit de grenzen! 
Door Tara Muller, verslaggever Karnavonse Bode 

 

Hedenmorgen maakte koning Peli-
nor de 198ste van Pelinor bekend 
dat de grens tussen het edele ko-
ninkrijk en de kolonie Nieuw-
Karnavon is gesloten. Heer Arnoud 
van Walraeven tot Uylenstede, 
woordvoerder van de koning, liet de 
pers vanmorgen weten dat 
niemand zonder de juiste papieren 
nog de grens over wordt gelaten. 
Geen sterveling kan Nieuw-
Karnavon nog in of uit. De grens-
posten worden zwaar bewaakt en 
langs alle toegangswegen zijn uit-
gebreide controles. Langs de berg-
rug wordt dag en nacht gepatrouil-
leerd. “De strenge bewaking, zowel 
de kolonie in als uit, is hoofdzake-
lijk bedoeld om de grote aanwas 
ondoden uit de kolonie tegen te 
houden,” aldus heer Arnoud. Zodra 
de eerste berichten het hof bereik-
ten dat in de kolonie Nieuw-
Karnavon een tombe was ontslo-
ten, die hordes herrezen lijken uit-
spuwt, heeft koning Pelinor on-
middellijk maatregelen getroffen. 
“Zijne majesteit ziet liever dat de 
doden rustig blijven liggen,” ver-
volgt heer Arnoud. “Om te voorko-
men dat het hele keizerrijk dadelijk 

wordt overspoeld met wandelende 
doden, is Nieuw-Karnavon tot na-
der orde hermetisch afgesloten.” 
Hoe lang deze noodtoestand zal 
aanhouden is onduidelijk. In de af-
gelopen maanden is een groot deel 
van de bevolking van Nieuw-
Karnavon het gebied ontvlucht, 
waaronder de heerser van de kolo-
nie, Jonker Gaston van Karnavon. 
De dapperen die achter zijn geble-
ven om met gevaar voor eigen leven 
het gebied veilig te stellen, zien de 
toekomst somber in. Van onze ver-
tegenwoordiger ter plaatse is sinds 
vorige week niet meer vernomen. 
Het laatste bericht dat ons heeft 
bereikt voor de sluiting van de 
grenzen, schetste een beeld van 
wanhoop en angst onder de reste-
rende bewoners van Nieuw-
Karnavon. Als zelfs de regent het 
zinkende schip verlaat, moet de si-
tuatie wel zeer ernstig zijn. 
De Karnavonse Bode hoopt u de 
komende tijd van meer informatie 
te kunnen voorzien en roept ieder-
een op om berichten over de situa-
tie zo spoedig mogelijk te melden 
bij de redactie of één van onze ver-
tegenwoordigers in het land. 
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Stormklooster roept man-
schappen terug 
Door Melchior Karwats 

 
Tegen alle verwachtingen in stuurt 
het Stormklooster geen versterking 
naar de kolonie Nieuw-Karnavon. 
De troepen van het Stormklooster 
die in de kolonie Nieuw-Karnavon 
gestationeerd waren, zijn zelfs te-
ruggeroepen. De manschappen, 
onder aanvoering van de gebroe-
ders McCain, kunnen echter het 
gebied vooralsnog niet verlaten, 
wegens de door koning Pelinor op-
geworpen blokkades. Zolang de 
grenzen dicht zijn, zullen de ge-
broeders en hun mannen de tijd 
moeten uitzingen. 
 
 
Advertenties 
 

 
 

 
 
 

Handelsembargo beëindigd! 
Door Minke Minkema 

 
Tussen alle onheilsberichten is er 
gelukkig ook goed nieuws te mel-
den vanuit Nieuw-Karnavon. Het 
handelsembargo dat de jonge kolo-
nie afsloot van alle goederen uit het 
keizerrijk is opgeheven! Het embar-
go werd in het leven geroepen door 
handelshuis Met Gullen Hand uit 
onvrede over de dood van één van 
hun handelaren en de (in de ogen 
van het handelshuis) laconieke 
houding van het plaatselijke gezag. 
Daarop besloot het handelshuis om 
de enige toegangsweg van Pelinor 
naar Nieuw-Karnavon te blokkeren 
en geen enkele handelswaar meer 
door te laten. 
In een poging tot een oplossing te 
komen is veelvuldig onderhandeld 
en overlegd tussen het plaatselijk 
gezag en het Handelshuis. Be-
trouwbare bronnen melden dat met 
name de inzet van enkele lokale ge-
lukszoekers heeft geholpen om de 
plooien weer glad te strijken. Na-
mens handelshuis Met Gullen 
Hand laat de heer Witblad weten 
“zeer tevreden” te zijn met de uit-
komst van het overleg. De stads-
wacht was niet bereikbaar voor 
commentaar, wegens drukke werk-
zaamheden elders. Wat er precies 
is afgesproken wil geen van de be-
trokkenen verder kwijt, maar het 
handelsembargo is wel opgeheven. 
De lokale bevolking is echter nog 
niet tevreden. “De prijzen blijven 
belachelijk hoog!” moppert Rein-
dert Houtvester. “Die oplichters bij 
de herberg durven wel een goud-
stuk te vragen voor wat metaal; 
da’s tien keer zo veel als de norma-
le prijs! Hoe moet ik mijn bijl repa-
reren zonder metaal?” De uitbaat-
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ster van de plaatselijke herberg, 
Lucia Bonatelli, erkent dat de prij-
zen nog niet zijn gedaald, maar be-
nadrukt dat dit een tijdelijk pro-
bleem is. “De handel komt pas net 
weer op gang. Wij hebben simpel-
weg nog niet onze oude voorraden 
op peil. Zodra dat het geval is, zul-
len de prijzen waarschijnlijk wel 
weer dalen. En wie echt spullen 
nodig heeft die hij nu niet kan be-
talen, kan altijd met ons praten 
over andere oplossingen.” 
 
 

Gildemeester der Magiërs 
terug naar Tovenaarseiland 
Door Minke Minkema 

 

Jawad Khazam, gildemeester der 
Magiërs van Nieuw-Karnavon, heeft 
aangekondigd dat hij deze week 
nog gehoor zal geven aan een ver-
zoek van Tovenaarseiland om ver-
slag uit te brengen over de huidige 
situatie omtrent de Zwarte Tombe. 
De gesloten grenzen zouden daarbij 
“geen probleem moeten vormen 
voor een tovenaar die de kunst van 
de teleportatie redelijk beheerst”, 
aldus de heer Khazam. Het valt 
hem echter niet gemakkelijk om in 
deze roerige tijden de kolonie te 
moeten verlaten: “Natuurlijk is het 
voor mij wel moeilijk om te ver-
trekken als ik weet dat ik daarmee 
een groot deel van de magische 
slagkracht van de kolonie met me 
meeneem. Maar het doorgeven van 
informatie en gehoor geven aan 
verzoeken van hoger geplaatsten in 
de hiërarchie is altijd belangrijk, en 
hopelijk kan ik Tovenaarseiland er-
van overtuigen om mij de nodige 
mensen en middelen mee te geven 
om de problemen hier goed aan te 
pakken. Bovendien weet ik dat ik 

de kolonie in goede handen achter-
laat, aangezien ik een van m’n 
meest getalenteerde leerlingen als 
plaatsvervangend gildemeester zal 
aanwijzen.” Op de geruchten dat 
hij ook dringend naar Tovenaarsei-
land zou zijn ontboden wegens zijn 
nogal kordate optreden tegen ver-
meende renegaten in de kolonie 
had de heer Khazam geen com-
mentaar. 
 
 
Oproep 

 
 

Journalistiek talent gezocht 
 

Ter versterking van ons team zoeken wij per 

direct een journalist, met een scherp gevoel 

voor de actualiteit.  Brieven met vermelding 

van een  uitgebreide motivatie sturen aan de 

hoofdredacteur van de Karnavonse Bode, 

Janneke Vesters. 
 

 
 
Handelaars Nieuw-karnavon 
boos op Koning Pelinor 
Door Laurens Kervel 

 
Handelaars in de kolonie Nieuw-
Karnavon zijn geagiteerd door de 
actie van Koning Pelinor. “Nu is het 
handelsembargo (eerder opgelegd 
door Handelshuis met Gullen 
Hand, red.) eindelijk opgeheven, 
zijn de grenzen potdicht!” moppe-
ren boze handelaars, “Nu komen 
onze bestellingen nog niet aan. 
Veel leveranciers willen geen zaken 
meer met ons doen, omdat al hun 
leveringen terugkomen en zelf ver-
dienen we ondertussen geen rode 
cent.” De Bond van Handelaars eist 
een schadevergoeding voor alle 
zelfstandig opererende handelaars, 
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die zonder werk zitten door de ge-
sloten grenzen. Vooralsnog blijft 
een officiële reactie van het hof van 
Pelinor uit. 
 
 
Advertentie 

 
 

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste! 
Èn nu ook de goedkoopste! 
 
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, 
aardewerk en glazen kandelabras. Alle artikelen nu 
tegen 10 pct. korting!  
 
Pastielje al tweeënvijftig jaar een begrip voor tove-
naars, orakels en anderen die verlichting zoeken. 
 
 

 
Geen voedselpakketten voor 
Nieuw-Karnavon 
Door Tara Muller 

 
Koeriers van liefdadigheidsinstel-
lingen werden onaangenaam ver-
rast door de gesloten grens, toen 
zijn eerder vandaag een poging de-
den voedselpakketten te bezorgen 
aan Nieuw-Karnavon. De achterge-
blevenen in de kolonie zullen het 
voorlopig moeten stellen met de ka-
rige voedselvoorraden die nog over 
zijn. De vertegenwoordigers van di-
verse hulporganisaties zetten zich 
waar mogelijk in voor de slachtof-
fers die op tijd de kolonie hebben 
kunnen ontvluchten. Onder hen 
bevinden zich veel ouderen, kinde-
ren en gewonden en zieken. 
 
 

 
 
 

Ingezonden gedicht 
 

Deze mooie natuur, 
gaat straks op in vuur. 
De mensen hier weten niet wat ze 
doen met de aarde, 
en denken dat hij toch wel weer zal 
op klaren. 
 
Maar dat gaat zomaar niet 
behalve als dit ons binnen schiet: 
Wat doen we met de wereld? 
Kijk wat we doen! 
Houd dit goed in gedachten  
en help mee aan de wereld met je 
eigen krachten! 
 
GG. 
 

 

Familieberichten 
 
Geboorte 
 
 

Een wonder! 
 

Luke 
 

Geboren op de 24e dag van de  
Zaaimaand 

 
Jaap en Annet  

 

 
 
Overlijden 

 
 

Op 77-jarige leeftijd overleden 
 

Meindert 
Het is goed zo! 

 

Voor altijd in ons hart 

 

De kinderen en kleinkinderen  
 

 


