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Resident Elster dag na installatie overleden
Van onze hoofdredactrice
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Nog geen dag na zijn huldiging en
installatie als resident van de Wilde
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van zijn kinderen, is Burggraaf Anorak van
Elster overleden. Tijdens het broedermaal,
bij het uitbrengen van de broederdronk,
zakte hij plotseling in elkaar.
Na een korte inspectie verklaarde a1chimist
Gremorph dat er sprake was van
vergiftiging. De woordvoerder van de drost
zei dat er geen aanwijzingen waren omtrent
de dader.
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Anonieme bronnen verklaren dat
Gremorph het vergif wel erg snel wist te
identificeren, en suggereren'dat hij .
mogelijk zelf dit gif heeft gemaakt. Dit zou
betekenen dat hij informatie zou kunnen
verstrekken over de koper van dit gif. Het
lokale gezag heeft het êchter niet nuttig
gevonden hem voor ondervraging aan te
houden.
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Extra wrang is het dat de heer Van Elster
nog geen jaar getrouwd was; .en zojuist
vader was geworden van een tweeling. Een
afgezant van Leta heeft verklaard dat zijn
weduwe een gegarandeerde toelage zal
verkrijgen.
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Orks genegeerd bij huldiging,
drost vermoord
Bij de huldiging van de aanhangers van
Leta is erg weinig eer naar de lokale orks
gegaan. Dit is hen niet ontgaan, en na de
huldiging is hun houding ten opzichte van
mensen radikaal omgeslagen. Drost
Trouwhand zegde hen daarna toe om hen
alsnog burgerrechten te bezorgen, wat hen
enigzins wist te pacifceren. Toen echter
enige wachters de orken ervan overtuigden
dat de beloften van de drost in conflict
waren met het wetboek ~n dus niet
gerealiseerd zouden worden, kwam hun
woede dubbel zo hard terug. Toen zij de
drost kort daarna tegenkwamen, vlogen zij
hem dus aan, totaal niet lettend op
onschuldige omstanders. Het gevolg
hiervan was een dode drost en diverse
gewonde druïden. Vooral de druïden, die
tot dan toe prat gingen op hun goede relatie
met de orkse bevolking, waren hierdoor
ernstig geschokt. Zoals een van hen
verklaarde: "we begrijpen dit echt niet".
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Waarheid wederom winnaar!
Van onze verslaggever
De grote componentenroof, waarover al
vele malen in de Wilde Post werd
geschreven, is opgelost. In een
tumultueuze ontknoping in Woudenburg is
eindelijk de waarheid achter tal van
mysterieuze gebeurtenissen van "de laatste
jaren achterhaald. In dit afgelegen plaatsje
heeft uw verslaggever de waarheid doen
zegevieren, onder andere met hulp van
een aantal avonturiers die tot voor kort de
campagne van Leta door de Wilde landen
begeleidden. Met name de spoorzoeker
Stapper en Gravel Von Trox, leider van het
huurlingengilde, hebben hun niet geringe
invloed ingezet om het onderste uit de kan
boven te krijgen. Ook Moyter Galvinck,
een bekend handelaar in componenten in
heel Elerion, liet geen steen op de andere
om van dienst te zijn in de?:~ affaire.~
-

Helaas was het om de schuldigen in slaap
te sussen noodzakelijk om in eerder
verschenen berichten in de Wilde Post
onjuistheden over de grote componentenroof te vermelden. Nu echter de schuldigen
zijn gevonden, kan de sluier worden
opgelicht.
Het begon aan de vooravond van de
jaarmarkt in Woudenburg. Op hun tocht
naar Woudenburg zijn door verschillende
reizigers gecodeerde brieven onderschept.
Ondanks dat niet alle brieven waren
gevonden, bleek de code niet bestand
tegen het verzamelde intellect en al snel
kwamen delen van de inhoud naar boven.
De heer Luca Al Dente, van de vermaarde
Al Dente-familia, heeft een significante rol
gespeeld in de ontcijfering van de
geschriften.
Baron blijkt brein!
De brieven bevatten aanwijzingen die de
verdenking in de richting van Baron
Neoniem III deed uitgaan. In de brieven
werd melding gemaakt van ene Mulder,
het achtervolgen van ondergetekende
verslaggever, een wraakneming waarbij
lijken aan te pas kwamen en het
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verdwenen onderzoeksteam van de Wilde
Post. De brieven waren gericht aan Baron
Neoniem III en de afzender was Ranucci
de Ortvegh-Poille, havenmeester te
Versalle.
Baron Neoniem III werd in Woudenburg
verwacht om een onderscheiding in
ontvangst te nemen. Mulder is een door
uw verslaggever ondervraagde huurling
(geen lid van het gilde!) die veel bleek te
weten van allerlei details van
gebeurtenissen om en nabij de grote
componentenroof.
Om zekerheid over de rol van de Baron te
krijgen, moesten echter alle brieven
worden verzameld. Er bleken echter
kapers op de kust en de brieven werden
heen en weer gestolen. Dankzij de
inspanningen van de al eerder genoemde
spoorzoeker Stapper, huurlingenleider Von
Trox en handelaar Moyter Galvinck,
konden in de ochtend van de dag na de
jaarmarkt twee brieven aan de plaatselijke
drost worden overhandigd.
Gerechtigheid gaat gebeuren!
Na overhandiging van de brieven, die een
loodzware bewijslast vormen voor de
wandaden van Baron Neoniem lIl, is de
baron in verzekerde bewaring gesteld. Hij
bleek in bezit te zijn van de twee andere
brieven, die hij in een wanhoopsdaad
probeerde weg te gooien. De aanklacht
tegen de baron houdt onder meer in:
- Het verduisteren van bewijsmaterialen.
- Medeplichtigheid aan massamoord.
- Laster en moedwillige fraude ten aanzien
van reputatie dhr. M. Galvinck.
- Oplichting
handelsverzekeringsmaatschappij
Evebeln.
De handlanger van de Baron, Geyster
Maztré, is nog voortvluchtig. De huurling
Mulder, die vermoedelijk nog meer bewijs
kan aandragen, is onvindbaar. Mogelijk is
zelfs de moord op resident Anorak van
Elstar nog op Baron Neoniem III terug te
voeren. Vooralsnog lijkt het tot nu toe
verzamelde bewijsmateriaal over de grote
componentenroof voldoende om Baron
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Neoniem III zijn verdiende straf te laten
krijgen.

verzinsels over zeemonsters probeerde hij
de zaak te sussen.

Hoe zat het nu echt?
In vogelvlucht de werkelijke gebeurtenissen omtrent de grote componentenroof:
Wegens een sterk dalend marktaandeel
besloot handelshuis Le Rêve, waarvan
Baron Neoniem III anoniem eigenaar blijkt
te zijn, illegaal een laatste grote slag te
slaan. Het vermaarde kluis schip de Beluga
werd volgeladen met componenten. Toen
het schip klaar was om te vertrekken, is in
de nacht voor het geplande vertrek het
hele schip leeggehaald door moerasorken.
Zij handelden in opdracht van handelshuis
Le Rêve. Het handelshuis zou zo en het
geld van de verzekering en de
belastingvrije opbrengsten van de componenten opstrijken.
Om niet gelijk door de mand te vallen,
werd met behulp van de labiele

Het heeft echter allemaal niet mogen
baten, zoals u heeft kunnen lezen in het
eerste deel van dit bericht. Baron Neoniem
III is opgepakt, de schuld en de namen van
zijn handlangers zijn bekend, de
beschuldigde handelaar Moyter Galvinck is
gezuiverd van blaam en de dood van mijn
gewaardeerde onderzoeksteam bestaande
uit Drle de Hieter, Valho Bereski en Mokal
Groenhart is niet tevergeefs geweest.
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dwaalspoor opgezet. Enkele weken voor
de roof werd hij in het dorpje Ter Ging
gestationeerd en door middel van een
speciale kruidendrank in de waan gebracht
dat hij een kopie van de Beluga aan het
bouwen was. Daags na de roof is hij echter
onder verdachte omstandigheden
overleden.
Daarna heeft Baron Neoniem III de druïde
Kerall Elsblomme van Ter Ging gekidnapt.
De druïde had namelijk veel contact met
de plaatselijke moerasorken. Helaas is hij
bezweken aan de martelingen van de
baron, die zo probeerde te achterhalen
hoeveel van zijn plan was uitgelekt. Toen
de moerasorken hun druïde kwamen
opzoeken, zijn zij eveneens op
koelbloedige wijze afgemaakt. Handelshuis
Le Rêve heeft ze daarna de moord op de
druïde in de schoenen geschoven.
Nadat een drietalonderzoeksmedewerkers
van uw verslaggever één en ander op het
spoor kwamen en de zaakwaarnemer van
handelshuis Le Rêve, Geyster Maztré,
daarmee hadden geconfronteerd, is het
drietal door de baron opgeruimd. Hij
vermoorde daaropvolgend ook het hele
moerasorkendorp Ter Ging. Met allerlei

VanuitWoudenburg
Jusan Ikli
Verslaggever van de Wilde Post

INGEZONDEN MEDEDELINGEN
---~-

Ktwrsenhoudérsvan Pastielje zijn-de bestel

, - -

Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glazen kandelabers.
Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting!
Pastielje al negenndertig jaar een begrip voor
tovenaars, oorakels en anderen die verlichting
zoeken.

INGEZONDEN

BRIEF

Rechten en rechter-

Tussen het opruimen van zombies uit een
uitspanning in Woudenberg en het jagen op
weerwolven en insektenmonsters door kwam mij
ter are dat de post van rechter in Woudenberg
vacant was. Nu ben ik meer een jager dan een
pennelikker maar in tegenstelling tot wat sommige
van de hoge heren denken ben ik wel geinteresserd
in politiek. Ik heb dus mijn oor te luisteren gelegd
en wat blijkt, jawel de post van rechter is vacant en
sterker nog alweer bija vervult.
Hoe kan dat? vraagje me. Wel er blijkt een oproep
te zijn geweest voor kandidaten en als ik het mag
geloven, als de resident niet was gestorven, dan was
de verkiezing ook al geweest. Nooit wat van
gehoord zegje? Precies, en dat is nu exact wat ik
hier aan de kaak wil stellen.
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Nauwelijks is Leta gekroond of de oude kliek van
mannetjes en vrouwtjes pennelikkers kruipt alweer
weg achter gesloten deuren om tijdens hun
broedermaal de baantjes te verdelen. Hebben we
daarom gevochten tegen de
dictatuur. Ik zeg jullie neen! En niet alleen de
luceratieve baantjes zijn in het geding. Hoe zit het
bijvoorbeeld met jouwen mijn burgerrechten.
Hordes boze orken melden zich maar ben je er
zeker van dat jij wel burgerrechten hebt. Het
burgerschap van Elerion is voorbehouden aan
bepaalde families. Volgens de nieuwe wetten is
burgerschap iets regionaals.
Betekend dat dat wij in Woudenberg nu allen
burger van de wilde landen zijn, of moeten we ook
nog eens kunnen aantonen war je geboren bent. En
wat houdt het in om burger van de Wilde Landen te
zijn? Dat is weer zo'n typisch pennelikkerige
bureaucratische regel. Een simpel man kan niet
aantonen waar hij geboren is en is gedoemd zonder
zijn rechten door het leven te gaan, terwijl de
ambtenaartjes wel weer voor zichzelf zorgen.
Ik walg zo van deze grappemakerij dat ik deze brief
aan de wilde post heb laten schrijven. Het was mij
duidelijk dat het journalistenvolk drukJ1let andem
zaken bezig was. En in deze brief eis ik dat er
verandering komt. En ik weet zeker dat ik hiermee
namens velen spreek.
Ik eis als eerste dat publieke functies voortaan weer
duidelijk worden aangekondigd. De traditie vereist
een schrijven op veelbezochte plaatsen en voor
diegene die niet kunnen lezen een aankondiging
door een Heraut of omroeper. De oude dinghoofdèn
deden zo'n oproep tijdens middag of avond eten in
een herberg en ik suggereer dat de Heren
Elerionese bestuurders deze tradities respecteren.
Ten tweede eis ik duidelijkheid over de
burgerrechten van iedereen. Dit gaat niet alleen
over de arken maar ook over de rechten van de
gewone man.
Wie hebben er nu eigenlijk precies burgerrechten
en wie niet. En wat houden die rechten in.
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van het leven: persoonlijkheidsstoornissen. Een
persoonlijk-heidsstoornis is een afwijking in je
karakter. Hooggeleerde heren aande Universiteit van
Fivelingo, gespecialiseerd in de menswetenschappen,
hebben bepaald dat er hiervan twaalf zijn. Toen lag
het voor hen natuurlijk voor de hand om deze
afwijkingen naar sterrenbeeld te classificeren.
Met behulp van onderstaande gegevens kunt u
uitvinden tot welke afwijking u het meest geneigd
bent. Ook kunt u natuurlijk onderzoeken tot welke
afwijkingen vrienden, familie, schoonfamilie, buren
en potentiële partners het meest neigen. Doe er uw
voordeel mee!

w
Ram: 21 e lentemaand - 1ge grasmaand
Paranoia. Deze mensen vertrouwen niemand, en
interpreteren alles negatief. Ze zijn rancuneus en
zoeken overal iets achter. Ze denken ook altijd
(meestal onterecht) dat hun partner vreemdgaat.
Stier: 20 e grasmaand - 20 ebIoeimaand
Depressie.
Somber, ongelukkig, negatief over
zichzelf, geeft zichzelf de schuld, overtuigd van de
eigen minderwaardigheid, pessimistisch en voelt zich
schuldig. Ook negatief, kritisch en beoordelend over
anderen.

Tweelingen: 21 ebIoeimaand - 20 ezomermaand
Hysterie. Is dramatisch, snel beïnvloedbaar,
overdrijft, wil in het centrum van de belangstelling
staan. Vertoont ongepast verleidelijk of uitdagend
gedrag en denkt dat relaties intiemer zijn dan ze in
werkelijkheid zijn.

,
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Kreeft:21 e zomermaand- 22 e hooimaand
Passief-agressief. Mokt en moppert, werkt tegen door
niets te doen, heeft een hekel aan autoriteit en aan
meer gefortuneerden. Gaat in de contramine, klaagt
over eigen tegenslag en is stiekem.

Leeuw: 23 e hooimaand - 22 e oogstmaand
Grootheidswaanzin.Heeftbehoefte aanbuitensporige
bewondering, denkt heel speciaal en getalenteerd te
zijn en speciale rechten te hebben, gebruikt anderen.
Heeft fantasieën van grandeur en triomfen.

Getekend
De Jager

Maagd:23 e oogstmaand - 22 e heifstmaand
HOROSCOOP

Als u onze vorige artikelen hebt gelezen, bent u
onderhand aardig bekwaam in het wichelen met
behulp van geboortedata, de zogenoemde astrologie.
Dezè keer richten we ons op de meer duistere kanten

Dwangneurose. Altijd bezig met lijsten en regels. Is
zo perfectionistisch dat niets afkomt, kan niets
weggooien. Gierig, star en koppig. Kan niet
samenwerkenmetanderen tenzij die precies hetzelfde
doen.
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Weegschaal: 23 e herfstmaand

machtsmisbruik onmogelijk te maken. De tekst wordt
hieronder onveranderd weergegeven:

- 22 e wijnmaand

Grensgeval (ja, zo heet het echt). Instabiele
wisselende gevoelens tegenover anderen en
Hebben last van driftbuien en roekeloos
bijvoorbeeld geld verkwisten, sex, overmatig

en sterk
zichzelf.
gedrag,
drinken.

"Wij Leta, etcetera, hebben goedgevonden en verstaan:
De Wilde Landen, zoals het land Umbrië tegenwoordig
heet, is van oudsher een chaotisch geheel van semionafhankelijke gewesten die elk weer uit vrijwel
autonome dorpen bestaan. Elk dorp wordt geregeerd door
een gekozen stamhoofd of burgemeester, die wordt
bijgestaan door de lokale druïde en een lokale wacht. In
grotere dorpen heeft de wacht een sheriff, maar meestal is
de burgemeester zelf de aanvoerder. Sedert de aansluiting
bij het Keizerrijk Elerion wordt de burgemeester tevens
bijgestaan door een Schrijver uit de Keizerlijke
hiërarchie.
De gewesten worden ieder aangevoerd door een
dinghoofd. Het dinghoofd wordt door de burgemeesters
uit het gewest gekozen. De dinghoofden zijn in vredestijd
autonoom, maar ze hebben een jaarlijkse vergadering
waarop de lopende zaken worden besproken en in
oorlogstijd wordt er door hen een kemoen aangewezen
die voor de duur van de strijd de volledige macht over de
Wilde.Landen heeft. Ieder dinghoofd wordt bijgestaan
door eeri'aartsdruïde en een eigen legertje dat wordt
aangevoerd door een drost. Tevens is vanwege het
keizerrijk een assistent-resident over ieder gewest gesteld
die het dinghoofd van advies dient. In oorlogstijd worden

Schorpioen: 23 e wijnmaand - 21 e slachtmaand
Psychopaat. Deze mensen geven niks om anderen of
om de regels van de maatschappij. Ze liegen,
bedriegen, stelen en vechten. Ze hebben er ook
achteraf nooit spijt van.
Boogschutter: 22 eslachtmaand - 21 e wintermaand
Afhankelijk. Wil verzorgd worden, klampt zich aan
iemand vast. Durft geen beslissingen te nemen of een
mening te geven, wil niet alleen zijn, eindigt een
relatie pas als er een nieuwe beschikbaar is.

'---'

Steenbok: 22 e wintennaand

- 19 e louwmaand

Schizoïde. Deze mensen hebben geen intieme
contacten met anderen, en hebben daar ook geen
behoefte aan. Ze werken het liefst alleen, zijn
ongevoelig voor kritiek en hebben geenbelangstelling
voor sex.
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Waterman:

20' louwmaand
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sprokkelmaand

Ontwijkend. Is geremd, denkt tekort te schieten, is
overgevoelig voor een negatief oordeel, bang voor
kritiek. Wil geen relaties met andere aangaan (zeker
geen intieme) uit angst vernederd te worden.
Vissen: 1ge sprokkelmaand - 20e lentemaand
Schizofreen. Deze mensen zijn de "klassieke
gekken". Ze horen stemmen, vertellen verwarde
verhalen, hebben vreemde theorieën, gedragen zich
raar en zijn vaak bang voor anderen.

~

NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD
Nieuwe rechtsorde!
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Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de moord op
resident Anorak van Elster hebben de dinghoofden in hun
traditionele vergadering in de nacht van Allerzielen
rondom de Dingsteen unaniem Leta' s voorstel voor een
herstructurering van het justitieel opsporingsapparaat van
de Wilde Landen goedgekeurd. De burgemeester van
Woudenburg voelde zich indertijd blijkbaar gepasseerd
bij het onderzoek naar de moord en heeft zich volgens de
getuigenis van de hulpdrost en de assistent-resident toen
erg storend opgesteld. Dit getuigde van een groot gebrek
aan piëteit en respect, maar officieel stond hij in zijn
recht. Leta, een goede vriendin van de vermoorde
resident, heeft zich dit persoonlijk aangetrokken en heeft
haar heraut afgevaardigd naar de dinghoofdenvergadering
met dit wetsvoorstel om in de toekomst soortgelijk

~
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van de kemoen. Deze wordt bijgestaan door de
opperdruïde, die zich in vredestijd niet met het bestuur
van het land bemoeit. De resident van de Wilde Landen
draagt in vredestijd de verantwoordelijkheid voor het
dagelijks bestuur van het land.
Wij hebben gemeend dat de huidige staatsinrichting
zoveel mogelijk moet worden behouden. Deze komt
echter op enkele cruciale punten niet overeen met de
ideale staat zoals de Jaden Hemelkeizer heeft
voorgeschreven. Zo ontbreekt bijvoorbeeld op enkele
niveaus het triumviraat. Wij stellen daarom de volgende
wijzigingen voor: Aangezien de term drost in de rest van
het land staat voor een landvoogd, zal de voortaan alleen
opperste opsporingsbeambte van de Wilde Landen die
titel dragen. De huidige drosten krijgen de titel Schout.
De Wilde Landen worden geregeerd door een Regent die
in vredestijd de verantwoording heeft voor het geheel der
Wilde Landen. Deze zal tezamen met de resident en de
senator het triumviraat van de Wilde Landen vormen. De
regent heeft formeel gezag over de dinghoofden, maar zij
behouden het recht om de regent in oorlogstijd te
vervangen door een kemoen. Tevens zal er een kleine
militie van inspecteurs worden opgericht, onder
aanvoering van de drost, die de regent bijstaat in het
handhaven van de vrede. Deze militie zal zich
bezighouden met het oplossen van misdrijven en het
uitvoeren van vredestaken. Indien nodig zal het
plaatselijke en gewestelijke gezag alle medewerking
moeten verlenen aan de inspecteur. Aan het hoofd van
een groep inspecteurs zal een commissaris staan. De raad
van commissarissen wordt voorgezeten door en is
verantwoording verschuldigd aan de drost.
De dinghoofden zullen een triumviraat vormen met de
hen toegevoegde assistent-resident en de aartsdruïde van
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hun gewest. De plaatselijke legers zullen worden
toegevoegd aan de keizerlijke legioenen. Wel zal ieder
dinghoofd ter handhaving van de orde een eigen militie
mogen behouden. Deze militie bestaat uit een aantal
rakkers die worden aangevoerd door een schout. Deze
militie zal zich bezighouden met ordeverstoringen die het

plaatselijkgezagte bovengaanof zich afspelenin de

'

gebieden tussen de dorpen in. Indien nodig zal de
gewestelijke militie alle medewerking verlenen aan de
drost en diens inspecteurs, commissarissen en overige
medewerkers. Tevens zal het plaatselijk gezag alle
medewerking moeten verlenen aan de schout en diens
rakkers.
Op lokaal niveau zal iedere burgemeester een triumviraat
vormen met een Keizerlijk ambtenaar en een
gedeputeerde die door de lokale druïden uit hun midden
zal worden verkozen. Ieder dorp behoudt het recht op een
eigen wacht. Indien de burgemeester dit noodzakelijk
acht, kan deze een sheriff aanstellen om de taken als
leider van de wacht over te nemen. De wacht zal zich
bezighouden met lokale ordeverstoringen en misdrijven
en is verplicht alle medewerking te verlenen aan de
schout, de rakkers, de inspecteurs, de commissarissen en
de drost indien hun werkzaamheden deze medewerking
vereisen."
Wat betekent al dit legale gepraat nou in gewone mensen
taal? Ieder dG;:p.Ydij~eendorpsraad waarin de
burgemeester, een keizerlijke ambtenaar en een druïde
zitten. Die hebben het met zijn drieën voor het zeggen.
Dus de burgemeesters mogen niks meer zelf besluiten.
Ieder dorp houdt wel zijn eigen wacht onder leiding van
de burgemeester. Maar als die geen zin heeft om zelf
dienst te kloppen, dan mag hij daar net als nu een sheriff
voor aanstellen. Ieder gewest krijgt nu ook een raad,
waarin het dinghoofd, een keizerlijke ambtenaar en een
aartsdruïde zitten. Nu vraagt u zich waarschijnlijk net als
ik af wat een aartsdruïde is. Ik heb dat aan mijn
dorpspriester gevraagd en die zei: "Een aartsdruïde is
gewoon een hele oude druïde. Eigenlijk verandert er niks,
want de dinghoofden hadden toch al ieder hun eigen
raadsman". De eigen legers van de dinghoofden zijn door
de keizer ingepikt, en in plaats daarvan krijg je een soort
veredelde dorpswacht, maar dan voor het hele gewest.
Dat worden dan de schout en zijn rakkers. De schout is
wat we nu een drost noemen.
Wat ook opvallend is, is dat Leta voor het eerst officieel
de echte naam van de Wilde Landen gebruikt: Umbrië.
Heel Umbrië wordt dan geregeerd door een regent, de
resident en de opperdruïde. Dit wordt dus de ultieme
wassen neus: Leta heeft haar pasgeboren dochtertje tot
regent benoemd, de resident is dood en de opperdruïde
heeft wel wat beters te doen dan regeren. Wel komt er
een superdrost die politiebaas mag spelen over alle
inspecteurs en commissarissen en die moeten proberen
om de sheriffs en de schouten in het gareel te houden. Ik
denk eigenlijk dat die drost en de volgende resident
samen de baas zullen zijn over de Wilde Landen.
VAN UW CORRESPONDENT UIT PELINOR
BRADA TRUIL
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Zoals in de natuurZoals in de natuur
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na de zwaarste regen
de zon weer gaat schijnen.
Na elk strenge winter
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Zo ook
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na een tlJd van oor log
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krijgt nieuwgelukeen kans. .

I
!

II

I
I
I
I
I
I
I
I

I

Komend midwinter zullen in het huwelijk!
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IRiekaard de BoerRiekaard de BoerRiekaard:
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vader van Luuk)

I
I
I

I
I

Ii
I
I

:
:

en

I
I

Lieve Lisa Godelievesdochter
Lisa Godelievesdochter
Lisa Godelievesdochter
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Vrienden, familie en dorpsgenoten zijn 's
van harte welkom om het bruidspaar:

!

: avonds

: tefeliciteren enfeest te vieren in herberg:
:I 'De Lachende Eenhoorn', te Woudenburg.
I
I
L
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:
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Het is al weer meer dan een half jaar
geleden dat de manschappen van Leta uit
de Wilde Landen Brino Anjak achter zich
lieten, in de verondersteling dat de rust
daar weergekeerd zou zijn.
Echter, naar nu blijkt is het tegendeel waar.
Terwijl zij op hun lauweren rustten en
overspoeld werden met lintjes en
benoemingen in Woudenberg, is de heuvel
in Brino Anjak wederom het middelpunt
van onrust geworden.
Verscheidene mensen hebben het gebied al
verruild voor Pelinor en andere delen van

v
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het keizerrijk. Op hun doorreis wilden zij
uw reporter nog even kort te woord staan.

KERKELIJKE ZAKEN

De kerk van deJaden Hemelkeizer
Runenmeester Zyfanti en Paladijn de Jaden
Hemelkeizer Fatatis zijn teruggekeerd in de
hoofdstad. Heer Zyfanti is direct doorgereisd naar
Tovenaarseiland, naar alle waarschijnlijkheid om
daar verslag uit te brengen over de gang van zaken
in de Wilde Landen. Uw verslaggever heeft
geruchten gehoord als zou hij niet erg tevreden zijn
geweest. Heer Fatatis heeft zich direct gemeld bij
de hoofd-inquisiteurs. Aldaar is naar verluidt
gepraat over het geloof van de Zon, maar vopral
over de verwijzingen naar veronderstelde
aanhangers van de Maan, Een bron binnen de
organisatie heeft bevestigd dat dit laatste niet
serieus genomen wordt, gezien het feit dat het hier
een criminele bende betrof die probeerde haar
activiteiten onder een religeuze deken te
verstoppen. Uw verslaggever hoopt dat deze bende
eindelijk eens aangepakt gaat worden.

N aar het schijnt gebeuren er vreemde
dingen: lichtflitsen in d~ nacht, mislukte
oogsten, dood bier, vluchtende ogers. De
omschrijvingen van creaturen zijn veelerlei:
alven worden genoemd, maar ook
beschrijvingen waar uw reporter niets van
kon maken. Allerlei geruchten doen de
ronde als zou de poort nog actief zijn.

'--'

'7~

De stemming is vooral grimmig.
Gewelddadigzijn de nieuwe bezoekers (uit
de onderwereld 77) niet direct, maar ze
laten zich geen strobreed in de weg leggen,
wat hun intenties dan ook mogen zijn. Voor
de bewoners van het gebied is er dan ook
--weinig keus: weggaan is de beste optie.
Het gebied zou op dit moment al vrijwel
.JlÏtgf"'tnrvf'n

c/-

7ijn,~egeDslag.2ü.QrJ;H~t

.:

gebied wat Leta zo na aan het hart ligt.

Vis is vies!
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Kerk-van~e
6eneraal---'2' ,="?-,~~-" '"~.~ "~Alven veroorzaken al sinds eeuwen her onrust in
Elerion. Zij verschijnen doorgaans door magische
poorten die in de geschiedenis over heel Elerion
verspreid hebben gelegen.
Ter beteugeling van de ongeregeldheden die de
Alven veroorzaken zoek ik kennis over deze
wezens en hun handelen. Hiermee zal ik geschikte
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methodieken en tactieken deduceren om bij te
dragen aan de neutralisering van deze
ongeregeldheden.
Naar ik heb begrepen zijn er personen die in Brino
Anjak daadwerkelijk omgang hebben gehad met
Alven. Ik zou graag met deze personen in contact
willen treden om van deze belevenissen kennis te
nemen. Daarnaast maak ik graag kennis met anderen
personen of groeperingen die het phenomeen Alf
bestuderen, zodat kennis uitgewisseld kan worden.
Personen die indeze van dienst wensen te zijn
kunnen zich melden bij:

0 Schoonheids gaaf, vergank'lyk goed!
Hoe ras gaat uwe glans verslenssen,
Schoon duizend uw bezit noch wenssen,
Dat zielen met bekooring voedt.
De druïden
Allen zijn uitgenodigd voor de viering
van het midwinterfeest te Woudenburg.
De dinghoofden en druïden van de Wilde
Landen willen dit feest aangrijpen om
een betere band te smeden tussen de
gewesten en de rassen van Umbrië

Sergeant Lotov Trobbel
Priester van de Generaal
Wilde Landen

Vrouwenpagina
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Boeren blijken romantischer dan
avonturiers!
--~~

~~.

Etiquette voor eerste afspraak.
Door: Lieve Lisa Godelievesdochter
Timmerman
Avonturiers blijken minder romantisch te
zijn dan de eerste de beste boer uit
Woudenberg! !!
Ze hebben geen benul over hoe ze zich op
een eerste date horen te gedragen. Ze lijken
het te beschouwen als een toevallige
ontmoeting. Niets is natuurlijk minder
waar.
Een afspraak die is opgezet door een
ervaren koppelaarster is een eerste
kennismaking met een geschikte
levenspartner. Dankzij de expertise en
mensenkennis van een dergelijke
vakvrouw is de persoon die je tijdens zo'n
date ontmoet met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid iemand waarmee je een
zeer gelukkig huwelijksleven tegemoet kan
gaan. Het doel van de eerste afspraak is
dan ook om elkaar vast een beetje te leren
kennen, om zo een solide basis te krijgen

v

--,.

voor het huwelijk. Zoals een goed huis
zelden in één dag wordt
gebouwd, kost ook het opbouwen van een
(huwelijks)relatie tijd. Tijdens de eerste
afspraak wordrnet fundament gelegd, en
daar mag men niet te licht over denken.
Ik zal in dit artikel ingaan op een aantal
doens en niet -doens voor de eerste date.
Niets nieuws voor de boeren uit
Woudenberg, maar de avonturiers die
onlangs ons rustige dorp teisterden kunnen
er nog wat van opsteken.
1. Kom op tijd! Natuurlijk, je bent
zenuwachtig. Maar om dan het bos ingaan
en op monsters te meppen is echt geen
oplossing. Er wacht iemand op je, niet
zomaar iemand maar voor jou een
bijzonder iemand!
2. Hoe erg te laat komen ook is, sommige
avonturiers maakten het nog bonter en
verschenen helemaal niet op hun afspraak.
Dit is niet zoals het hoort. Afzeggen
vanwege de rottingsziekte (oef wat een
stank!), dat is een goede reden. Maar
zonder afzeggen niet verschijnen met als
smoes één of andere insectenbeet getuigt
van geen mam eren.
3. Naast het aanbieden van een drankje en
een versnapering is de man ook aan te
raden om haar een cadeautje te geven. Een
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tastbaar aandenken aan de eerste afspraak
zal zij bijzonder waarderen. Ze zal het aan
haar moeder en aan al haar vriendinnen
laten zien en waarschijnlijk haar leven lang
koesteren. Bijzonder geschikt is iets
zelfgemaakts, bijvoorbeeld houtsnijwerk,
of een haarspeld, een sjaaltje of een bloem.
Zelf koester ik nog steeds de zelfgemaakte
houten haarspeld die mijn Geert me op
onze eerste afspraak gaf. Vanzelfsprekend
is de eerste afspraak is nog te vroeg om al
een ring te geven.
4. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je

er niet met andermans date vandoor gaat.
5. Er zijn grenzen aan hoe ver je op de
eerste afspraak kan gaan. De eerste
afspraak is bedoeld om een basis te leggen,
de fundamenten samen te bouwen.
Oogcontact is prima en af en toe elkaars
hand vast houden mag ook. Bij het
afscheid nemen kan de jongeman een kus
drukken op de hand van het betreffende
meisje. Maar kussen op de mond of
sabbelen aan oren is volstrekt af te raden.
Het is beter om elkaar eerst te leren
kennen. Na ongepast vrijpostig gedrag
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moet men wel zijn verantwoordelijkheden
nemen.
6. Kwets de gevoelens van de ander niet
onnodig. Een ervaren koppelaarster kijkt
bij het selecteren van kandidaten voor een
date verder dan alleen naar uiterlijk. Een
opmerking als: "Maar die ork is te klein!"
is niet alleen kwetsend maar ronduit dom.
fu een kleine ork huist vaak een groot,
stoer maar ook gevoelig hart.
7. Voor de Woudenbergse boeren is het
geen enkel probleem om aan geschikte
gespreksonderwerpen te komen voor de
eerste kennismaking: het weer, de kwaliteit
van de appels, een zieke koe. Kan allemaal.
Avonturiers blijken er meer moeite mee te
hebben, vooral met de openingszin. Als
opening kan een compliment of een
belangstellende vraag goed dienst doen. De
man kan bijvoorbeeld zeggen "wat zit uw
haar leuk" of "wat een mooie j:!:lrkheeft u
aan":En zij kan hem comPlimenteren met
iets wat hij bij zich heeft, en vragen of het
zelf gemaakt is. Ook interesse in elkaars
bezigheden wordt erg op prijs gesteld. Een
voorbeeld van een foute
openingszin is: "Ik zoek een prins." De
man tegenover je, met die mooie toren, zou
wel eens de prins uit je dromen kunnen
zijn. Ook af te raden is: "Dus jij wordt mijn
huishoudster?" Daar gaatje kans op een
liefhebbende echtgenote gecombineerd met
levenslang schoon glaswerk! Het effect van
een foute openingszin is helaas erg
moeilijk te herstellen.
Iedereen die een gelukkig huwelijksleven
ambieert, dus elke vrijgezel, zou zich
bovenstaande aanwijzingen ter harte
moeten nemen. Als je de kans hebt om via
een ervaren koppelaarster een afspraak te
krijgen dan moet je dat zeker doen. Van
zeltbeunen is nog nooit iemand gelukkig
geworden. Ik wens alle lezers veel liefde
en romantiek, maar bedenk: bezint eer ge
bemint.
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St.Walriek St.Walriek St.Walrick
De plaats waarover de geruchten niet te
stoppen zijn-...
Waarom eigenlijk niet?
Het schijnt dat er voor iedereen wat wils isMen fluistert dat er volop vrijblijvend geklopt
kan worden-...
Volgens de verhalen zijn de spijzen er
onovertroffenOver de effecten van de modderbaden kan elke
vrouwenversierder u ongelooflijke verhalen
vertellen-...
Er schijnen fantastische prijzen gewonnen te
worden-.-.
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En voor helden van het vaderland schijnt men
nog eens extra gastvrij te zijn----.
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SGhroomt dus niet en bezoek dit

geheimzinnige oord!!!!!!!!
Ervaren spoorzoekers gevraagd.
Hoog risico, hoge betaling. Bent u avontuurlijk aangelegd
en nergens bang voor? Teken u in bij het Facteursgilde.
Wordt postbode!
OVERUJDENSADVERTENTIE

'-'
Een pijnlijke stilte blijft over.
Onze Drost, Mede gelovige en Vriend Brandewijn is
lafhartig vennoord.
Zijn lichaam is terug in de kringloop gebracht maar
zijn naam zal doorleven.
Eclipse, Pulsar

INGEZONDEN

MEDEDELINGEN

Nu ook in Reutelpaal: Postorderbedrijf
Christine LeDuuk.
Nog steedsvoor al uw spreuken en
componenten, In discrete bruine verpakking
thuisbezorgd. Vraagt onze catalogus aan door
twee zilverstukken te sturen naar uw
plaatselijke vestigingvan
Mulders Zorg en Zekerheid.
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