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Vernietigend rapport over tovers Wilde Landen???
Van onze hoofdredactrice

Geachte lezers,
De redactie heeft de hand weten te leggen op
enkele fragmenten waarvan beweerd wordt dat
zij afkomstig zijn uit een rapport dat
waarschijnlijk van de hand van runemeester
Zyvanty is. Indien dit waar is, heeft deze
persoon geen hoge dunk van de kundigheid
van onze lokale tovenaars. De Wilde Post
citeert voor U:

Rapport tovenaarseiland betreffende
Wilde Landen
TOVENAARSEILAND - Enkele dagen
terug ontving de redactie van deze krant een
afschrift van een recent opgesteld rapport
geschreven door runemeester Zyvanty. Het
rapport handelt over de magische
gebeurtenissen in de Wilde Landen en de
daar aanwezige tovers gedurende de
afgelopen jaren. Onze redactie kon zich niet
aan de
gedachte onttrekken enige bezorgdheid in
het rapport te bespeuren, hieronder enkele
van de meest belangwekkende fragmenten.

.... worden. Na mijn terugkomst heb ik mijn
colleges voorlopig opgeschort om allereerst
dit rapport volledig af te ronden. Mijns
inziens zijn de door mij opgedane
bevindingen in de Wilde Landen van
dusdanig belang dat zij zowel aandacht van
tovenaarseiland als van de keizerin zelve
vragen. Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat derden ter plekke zelfs
getracht hebben mij tijdens het onderzoek
te dwarsbomen met de bedoeling bepaalde
zaken te verdoezelen of aan mijn aandacht
te onttrekken. Desondanks ...
.... bewezen. Zoals eerder vermeld zijn de
door tovenaarseiland in ere gehouden
rituelen, zoals de inwijding van de nieuwe
tovers, in de Wilde Landen van een
bedroevend ceremonieel niveau. Volgens de
aanwezige gildeleiders zou dit te maken
hebben met het reizende bestaan van de
tovers, een stelling die mijns inziens nooit
kan opgaan voor de praktische uitvoering
van een ceremonie met een dergelijke
symbolische importantie. Mede hierdoor ....
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.... prutsers. De door tovenaarseiland
verstrekte ritualen, in het bijzonder het
ritueel van de keten der ketters en het
ritueel betreffende het knooppunt in Brino
Anjak zijn door onbedachtzaamheid en
complete incompetentie overduidelijk
mislukt. Na ondervraging van enkele
betrokkenen kan ik niet anders dan
concluderen dat deze prutsers nog veel
moeten leren. Hieromtrent ....
.... zijn. Hoewel men op tovenaarseiland en
binnen de gelederen van Leta uitging van
enige magische competentie onder de hier
aanwezige tovers blijkt dit, zeker na het
verdwijnen van magister Alcofibras en het
vetrek van magister Zippolantis naar de
hoofdstad, zeer ver te zoeken. Informatie
over de blijkbaar her en der in de Wilde
Landen ronddwalende demonische wezens
bleek de aanwezigen in ieder geval weinig of
niet te interesseren. Op de door mij
bezochte lokatie scheen zelfs een alf rond te
lopen, maar enige bezorgheid onder de
aanwezige toveraars leek dit niet op te
leveren. Vervolgens ....
.... dilettanten. Enige praktische
inzetbaarheid van de in de Wilde Landen
aanwezige tovers lijkt mij derhalve, zeker op
korte termijn, niet wenselijk. Een complete
magische en deductische incompetentie zijn
mijns inziens een slechte basis voor enige
kans van slagen op welk magisch gebied dan
ook. Bovendien ....
.... onzin. Hopende uw allen hier mede
voldoende te hebben ingelicht verblijf ik.
Met vriendelijke groeten en de meeste
hoogachting,
Runemeester Zyvanty,
Tovenaarseiland
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Onrust in Pelinor
door Brada Truil

Ons bereiken verhalen van plunderingen en
brandstichting uit Brino Anjak. Deze
schijnen zich te concentreren op het
vrijwel geheel verlaten deel van de
beruchte heuvel waar poorten naar de
onderwereld zijn veschenen en orken hun
kampementen optrokken. Deze
plunderingen lijken eerder het werk van
rapaille dan van demonen.
Onder de lokale bevolking worden kreten
gehoord als "waar zijn de avonturiers als je
ze ze nodig hebt !" Ik kan mij deze
gevoelens levendig voorstellen.
De participatie ven de avonturiers aan de
uiteindelijk met gunstige uitkomst
beslechte strijd van Leta tegen de usurpator
Ka Rashied ging altijd gepaard met
overmatige hoeveelheden onrust, monsters,
demonen en vooral onschuldige
slachtoffers.
Nu, op een moment waarop de problemen
het grootst zijn en hun zwaarden en
spreuken zoveel zouden kunnen betekenen
voor de handhaving van rust in dit kleine
gebied in ook hun Wilde Landen, zijn zij in
geen velden of wegen te bekennen.
De heer Wertens, een bekend demonoloog
uit Chem, kon ons mededelen dat enkele
van de door ons aan hem voorgelegde
monsterbeschrijvingen volgens hem zeker
paste bij demonen!! Vooral het species
Vetsura baarde hem zorgen, aangezien het
verschijnen van deze demon vaak een
voorbode is van zeer grote problemen.
Brino Anjak zij gewaarschuwd !!
VOLKSWIJSHEID

Haal enkel wijn zodra je geld bezit
Maar koop geen akkers in de Zuiderbergen!
Dat trekt belastinggaarders aan, tot schrik
Tussen de blauwe dennen van de nevels.
Li Deng
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OFFICIËLE ZAKEN
ELERION-STAD

Na het plots overlijden van de door
keizerin Leta zeer gewaardeerde resident
der Wilde Landen, heer Anorak van
Elster, is een lastig in te vullen vacature
ontstaan.
De ambtelijke reorganisaties die
noodzakelijk waren na de recente
troonbestijging van keizering Leta maken
het noodzakelijk de meest capabele
mensen vooralsnog in de residentie te
concentreren.
In dat licht is besloten de heer Florijn
Demelanto officieel aan te stellen als
waarnemend resident. Het bestuur van dit
gebied is daarmee in ieder geval in
vertrouwde handen.
Over enige tijd zal een besluit genomen
worden over de uiteindelijke invulling van
de positie van resident der Wilde Landen.
KUNST
De redactie ontving de volgende bijdrage:
Bjorn Aguns Kunstehoekje
Geachtu leuzeurs en lezeureussen
van du Wilde Poste. Al weur bijna
een half jaar geleden, werd mij te
Woudenburg een en ander
verweten: allereurst noemde de
mevreuw die het
herdeunkingsmeunument heuft
vervaardigd, mij een "lompe
horke", niet veul later werd ik door
de koppelaarster Lieve voor een
"ongemanierde proleut"
uitegemaakt.
Wel; dit zette mij aan het denken
over mijn verstandelijke
vermogens. Alleen al dat dit
plaatsvond gaf mij hoop. Vlak
darna bereiktu mij het nieuws dat
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mijn ome Kierkegaard zijn
zelfdoding doormiddels van het
springen in een maalschtreum
overleufd heuft. Ik toog naar het
Noorden voor een gezellig bezoek
aan mijn -door onderkoeling half
afgestorven- ome Kierkegaard en
mijn tante Bergman. Beiden
hebben gepoogd mij te onderwijzen
in zeur interlectuele
wetenschappen zoals filosofie,
estethica, de
ontwikkelingpseuchologie van de
jonge orke, seumiothiek,
seumantiek, dideuktiek en normaal
omgaan met vrouwen.
Logischerwijs was dit wat veul van
het goede, vooral het omgaan met
vrouwen bleuf een heut hangeijzer
(wist u trouwens dat men hele
leuke dingen kan doen met heute
hangeijzers). Maar op het vlak van
de kunste bleuk ik over enige
vermogens van ontwikkelinge te
beschikken: alras wist ik mij te
bekwame in de edele kunste van
het schildere, in ikebana met
sparrelote en dennenappels en het
afzijken van wat andere mensen
maken - kunstekritieke.
Mijn eurste kritiek wilde ik wijden
aan het reuds genoemde
herdeunkingsmeunument. Hoewel
de kunstenaresse zichzelf nogal
opzichtig voordeud als een
soortemeunt ornamenteul
cultureprodukte, was haar
meunument op het eurste gezicht
een staaltje van uittegekakte
burgermans opdrachtkunste. Alsof
wij in de provincie niet zouden
zien dat we getrakteurd werden op
een slechtuitgewerkte droedel uit
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het eurste jaar van haar
academiejaren.
Het beelde deud pogingen zich te
relateren aan een oude
meunumentale traditie, maar deud
dit op zo een zwakke wijze dat de
term "zielloze epigoon" nog een
complimente zou zijn. De
ongekunde deuformatie, een
volkomen misplaatste, "minder is
meur" gedachte, leidde niet tot een
krachtige oerevorme, maar tot een
kinderlijke prutsewerke. Had het
nog ook een kinderlijke omvang
gehad, eu leu. Maar neu, het moest
de omvang hebben van een
ogerekindereblokkenbouwsel.
Ongegeneurd. Geen andere
woorden. Dit waren mijn eurste
gedachten, maar wat had ik het
fout. Niets vermoedde ik nog van
de vlijmescherpe spanning die er
heurste tussen de zojuist
beschreven formele beeldetale en de
intrinseuke waarde van diepere
gelaagteheide.
Zoals altijd het geval is met dit
soort publeuke beeldeen, riep het
werestande op. Het is niet
ongebruikelijk dat de bevolking
van een dorpe een of ander
gedrochtelijke kunsteprodukte,
betaald van eigen belasting, in een
vlaag van woede bij de lokale
heurser - op niet nader te
omschrijven wijze, wel of niet
voorzien van vaseline - inbrengt,
maar wat hier gebeurde was
zonder preucendeunten. Het proces
trancendeurde volkomen alle
intermeudiaire fasen van mimeuse,
exprussie en formaliteite en
excisteurde volledig op temporeul
niveu. De communicatieve
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werkinge van het beeldee ging zelfs
een dialoge aan met de dode, die
het lelijke ding in grote getale van
hun necrotoop probeurden te
verwijderen.
Driewerve hoereu, een prestatie
van formate. Ik weut niet meur
precies wat ik voor onaardigs
tegen de kunstenaresse heb gezegd,
maar ik neum het terug en biedt
neudereug mijn excuse ane.
Bjorn Agun, de Lapin, Agun,
Rooymans de Larij, van den
Sterken Arm

INGEZONDEN BRIEF
Noot: De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door lezers ingezonden
stukken.

Lied voor Leta
(op de wijs van 'Merck toch hoe Sterck')
Wreed is de vorst die haar volk nu veraad
Trots haar gelaat, schoon haar woorden, laag
heur daad
Op'haar bouwde wij ooit onzer hoop
Een vesting van lucht, 'n waanbeeld, 'n fort van
stro
Ooit gaven wij haar ons geloof
Doch marm'ren muren
Si maackte haar doof
Stomme slet, nare snol
Ick buig nog liever voor ene trol
Stomme slet, nare snol
Ick buig nog liever voor ene trol

Afzender: Anoniem
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Vrouwenpagina
De redactie van de vrouwenpagina kondigt met trots
aan dat onze rubriek een van de populairste in is de
Wilde Post. Toen zich dan ook versterking aandiende
voor de redactie van deze pagina, namen wij dit
aanbod met beide handen aan. Deze maal vindt u als
mede-redacteur Lieve Lisa, bekend uit Woudenberg
en omstreken. Zij zal in haar geheel eigen stijl onze
lezers van advies dienen. Speciaal voor deze
gelegenheid worden de brieven in onze
brievenrubriek zowel door haar als door onze vaste
medewerkster, Lolita, beantwoord.
Lieve Lisa en Lolita,
Radeloos ben ik. Ik houd van mijn man en ik weet
ook wel dat hij van mij houdt. We hebben vijf
kinderen, wel druk maar meestal een gezellige boel.
Het is ook best moeilijk met zo'n groot gezin om de
eindjes aan elkaar te knopen. De laatste tijd gaat
mijn man zo vaak naar de herberg en komt dan pas
midden in de nacht en platzak thuis. Ik gun hem af
en toe best een plezierige avond uit met zijn maten.
Maar geen vier avonden in de week, ik weet echt
niet meer waarvan we moeten eten! We kunnen het
geld gewoon niet missen. Ik vraag hem thuis te
blijven, huil en smeek, het maakt allemaal niet uit.
Alsjeblieft, weten jullie raad want ik weet niet wat
ik moet doen.
M.
Antwoord Lieve Lisa:
Lieve radeloze M.
Droog eerst je tranen, als er iets is waar mannen
voor wegvluchten dan zijn het wel huilende
vrouwen. Ik raad je aan om voor je maatregelen
treft rustig met je man te gaan praten en vertel hem
duidelijk waar het op staat. Mannen zijn nou
eenmaal erg slecht in het oppikken van hinten. Zeg
bijvoorbeeld dat hij één avond in de week naar de
herberg mag en hoeveel hij dan kan uitgeven
zonder dat jullie huishoudgeld in gevaar komt.
Houdt hij zich daar dan niet aan, dan is het tijd voor
actie. En daar kunnen jullie kinderen je bij helpen.
Neem ze allemaal mee naar de deur van de
gelagkamer, laat de oudsten de jongsten dragen,
duw ze naar binnen en zorg dat ze hun vader halen.
Zelf maak je je natuurlijk meteen uit de voeten en je
gaat zo snel mogelijk naar huis. Dat doe je voortaan
elke keer als hij te vaak naar de herberg gaat. Op
die manier gaat hij niet alleen af bij zijn maten maar
herinnert hij zich ook dat hij een gezin heeft dat hij
te kort doet, zowel qua tijd als qua geld.
Succes!
Lieve Lisa Godelievesdochter de Boer-Timmerman
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Antwoord Lieve Lolita
Beste M,
Je bent duidelijk te goed voor die kerel van je. Als
je geen kleine kinderen had zou ik je aanraden om
hem de deur uit te gooien en alleen verder te gaan,
maar daar kun je beter mee wachten tot je koters
wat groter zijn en je een andere bron van inkomsten
hebt gevonden.
Ik zou je daarom aan willen raden om je man zo
kort mogelijk te houden. Laat hem weten wie de
baas in huis is! Als ik je brief lees hoor ik je praten
over smeken en huilen – dat is helemaal de
verkeerde houding. Jij bent zeker zoveel waard als
hij!
Bedenk voor jezelf wat je wilt dat hij echt doet, en
praat hierover met hem. Als hij niet wil toegeven,
zijn de consequenties voor hem. Heb je niet genoeg
geld voor eten? Dan eet hij maar niet mee; in de
kroeg heeft hij genoeg binnengekregen. En als hij
zich niet aan zijn echtelijke plichten tegenover jou
houdt, waarom zou jij dat nog wel doen? Laat hem
maar in de stal slapen.

Recept

Viskoekjes uit Haribdi
Veel mensen houden niet van vis, ze
hebben waarschijnlijk te vaak rotte vis
voorgezet gekregen. Dus let goed op bij
het kopen dat de vis vers is en bereid het
zo snel mogelijk! Dit recept is favoriet bij
de mannen in mijn huis, Riekaard en de
kleine Luuk!
1 kg karper, gefileerd
2 uien
2 wortelen
2 eieren
2 lepels paneermeel
4 lepels water
zout, peper,
2 liter visbouillon, getrokken van de
koppen, graten en vel
Maal vis en groenten. Meng de eieren,
paneermeel, water en zout erdoor. Maak er
koekjes van. Leg ze in de kokende
bouillon, en laat ze een uur zachtjes koken.
Koud of warm serveren, eventueel met de
bouillon.
Eet smakelijk,
LLGBT
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Mannenhoekje
Deze keer houdt het mannenhoekje zich
bezig met een probleem wat ons mannen al
millennia bezielt: wat willen vrouwen
eigenlijk? We besloten te rade te gaan bij
een ervaringsdeskundige, die zowel
persoonlijk als beroepsmatig met deze
kwestie te maken heeft: de bekende
koppelaarster Lieve Lisa
Godelievesdochter de Boer-Timmerman.
Wat willen vrouwen?
De laatste tijd ben ik een paar keer
benaderd door mannen die me advies
vroegen over wat vrouwen nou eigenlijk
willen. Ze hadden geen idee. Ik kreeg de
indruk dat er meer mannen zijn die dat niet
weten, daar niet voor uit
durven te komen of niemand kennen aan
wie ze advies kunnen vragen. Dus vandaar
dus dat ik hier op dat probleem in zal gaan.
Waar de meeste mannen dan al snel aan
denken is een nacht vol passie, met
verwennen en verwent
worden. Nou inderdaad zijn de meeste
vrouwen in een liefdevolle, veilige relatie
daar af en toe niet vies van. Maar het is
niet het enige of zelfs niet het voornaamste
van wat vrouwen willen. Nachtenlange
passie is stap twee, stap één is: aandacht.
Het is niet zo moeilijk, elke vrouw wil in
de eerste plaats en vooral aandacht. Luister
naar haar, praat met haar. Wees attent,
verras haar. Vooral de onverwachte
aandacht scoort erg goed. Dat kleine
cadeautje dat precies is wat ze graag wil
hebben, een bos bloemen omdat de zon
toevallig al dan niet schijnt. En van tijd tot
tijd een goed gesprek. Helaas zijn dat dan
ook net de dingen waar de meeste mannen
moeite mee hebben. Mijn eigen Riekaard
hoort daar gelukkig niet bij en tijdens zo'n
goed gesprek vroeg ik hem hoe hij dat nou
aanpakt. Hij biechtte me op dat het niet
altijd even spontaan gaat, de aandacht die
hij me geeft. Soms denkt hij er echt over
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na, plant hij het gewoon! Eigenlijk, stoere
boer als hij is, vindt hij het bijvoorbeeld
een beetje onzin om een bos bloemen voor
me mee te nemen. "Je weet toch wel dat ik
van je houd", zei hij: "maar je bent zo blij
met bijvoorbeeld bloemen, en ik maak je
nou eenmaal graag blij." Nu ik dat weet
ben ik natuurlijk extra blij met de bos
narcissen die hij van de week voor me mee
nam. Wat een schat. Ook aan de
gesprekken heeft hij moeten wennen, maar
nu vindt hij het stiekem zelfs wel leuk. Hij
vertelde me dat in het begin van zijn eerste
huwelijk hij het allemaal maar over zich
heen liet komen. Hij zei alleen maar af en
toe: "Inderdaad schat, dat vind ik ook." Hij
moest het echt leren, om ook over zijn
eigen gevoelens te praten. Dat ging niet
van de ene dag op de andere. "Het is niet
zo moeilijk als het
lijkt, dat aandacht geven," zei hij: "En het
is bovendien erg de moeite waard!"
Dus mannen, jullie weten nu waar jullie
aan toe zijn. En als jullie nog vragen
hebben, laat het me gerust weten!
Veel succes.
Lieve Lisa Godelievesdochter de BoerTimmerman.
INGEZONDEN MEDEDELIGEN

Organisatiebureau

Lichtend Pad
f

Regelt al uw bruiloften,
partijen en rituelen.
Nu ook voor uw muzikale
behoeften!
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HOROSCOOP
Onze wichtelaar heeft de sterren geraadpleegd en de
vooruitzichten voor dit jaar voor u op een rij gezet.
Ram: 21 e lentemaand - 19 e grasmaand
U voelt zich het meest op uw plek als u degene bent
die aan de touwtjes trekt en nieuwe dingen begint.
Uw standaardzin is: ‘Uit de weg!’. U hebt er een
hekel aan om dingen af te moeten maken, met
anderen te delen of zelfs te verliezen. Rood staat u
goed. U doet er dit jaar goed aan om een hoed te
dragen.
Stier: 20 e grasmaand - 20 e bloeimaand
U moet dit jaar een bank beginnen. Zorg ook dat u
flink wat massages krijgt, en koop die zijden sjaal!
Ook doet u er goed aan om eindelijk die kruidentuin
aan te leggen. Uw standaardzin is: ‘Wat brengt het
op?’U hebt een hekel aan haast en aan dingen van
inferieure kwaliteit.
Tweelingen: 21 e bloeimaand - 20 e zomermaand
U bent er goed in om meerdere dingen tegelijk te
doen. Sommige mensen vinden dat u wisselvalig
bent, maar dat komt gewoon omdat u zoveel
verschillende interesses hebt. U zou er goed aan
doen om te leren uw schouders daarover op te
halen. Ga gewoon door met uw succesvolle sociale
leven en maak u niet druk als mensen boos zijn dat
u niet op tijd komt.
Kreeft: 21 e zomermaand - 22 e hooimaand
Geef dit jaar veel etenjes, die zijn uw sterke punt. U
kunt al heel goed koken, dus het zal u niet moeilijk
vallen. Richt ook uw huis eens opnieuw in. Een
huiselijk type als u vindt dat soort dingen leuk. Ga
niet mokken en trek uzelf niet terug uit gezelschap
wanneer mensen iets zeggen dat u niet aanstaat.
Leeuw: 23 e hooimaand - 22 e oogstmaand
Ook dit jaar wilt u weer in het centrum van de
aandacht staan. Hebt u er ooit over gedacht om
acteur te worden? Zorg wel dat u eigen baas blijft,
want u kunt er niet tegen om rondgecommandeerd
te worden. En doe eens een paar van die spiegels
weg, het begint mensen op te vallen.
Maagd: 23 e oogstmaand - 22 e herfstmaand
Effeciënt, georganiseerd en perfectionistisch. Koop
die ragebol die u al tijden wilt hebben. U vindt dat u
alles het beste kunt. Vaak is dat ook zo. Neem een
dienstverlenende baan, daar kunt u uw talenten in
kwijt en u kunt toch niet met ondergeschikten
omgaan.
Weegschaal: 23 e herfstmaand - 22 e wijnmaand
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U bent op zoek naar harmonie en evenwicht in de
wereld om u heen. Hebt u wel eens gedacht aan een
carrière als kapper of schoonheidsspecialist? U hebt
er een hekel aan om besluiten te nemen, maar dat
geld dat u zo graag uitgeeft aan mooie dingen moet
toch ergens vandaan komen. Bovendien komt zo
uw flirterige natuur tot z’n recht.
Schorpioen: 23 e wijnmaand - 21 e slachtmaand
U bent een gepassioneerd iemand en sex is uw
liefste hobby. Om eerlijk te zijn is het ook het enige
waar u echt goed in bent. Stop met rancuneus zijn
en laat mensen profiteren van uw verborgen gaven!
U kunt proberen uw gaven te gelde te maken door
therapie aan te bieden aan de minder gelukkigen.
Boogschutter: 22 e slachtmaand - 21 e wintermaand
Sommige mensen vinden u tactloos, maar eigenlijk
komt dat omdat u zo ontzettend eerlijk bent. Leer
dit jaar eens boogschieten, en neem iemand op wie
u een oogje had mee uit paardrijden. Geef toe aan
uw fascinatie met andere culturen en ga op
wereldreis. En leer u eens vast te leggen op uw
afspraken.
Steenbok: 22 e wintermaand - 19 e louwmaand
Ook dit jaar bent u een stugge volhouder. Het
woord risico komt niet in uw woordenschat voor.
Laat uzelf eens gaan en koop die hebbedingetjes, u
weet dat u gelukkig zult zijn als anderen er jaloers
naar kijken. Als u het durft zou u een carrière als
journalist kunnen overwegen.
Waterman: 20 e louwmaand - 18 e sprokkelmaand
U bent onconventioneel en uw vrienden vinden u
soms onvoorspelbaar, maar dat komt gewoon omdat
u bedachtzamer en intellectueler bent dan de meeste
mensen. Gebruik die ideëen en begin voor uzelf! U
hebt een hekel aan emotionele scenes, dus dat soort
werkkringen moet u mijden.
Vissen: 19 e sprokkelmaand - 20e lentemaand
U hebt telepatische talenten, waardoor u de
gemoedstoestand van anderen aanvoelt. U lijkt wat
wisselvallig, maar dat is omdat anderen uw
mystieke aanleg niet begrijpen. Uw ideale werkplek
is achter de toog van een herberg, waar u uw
talenten kunt uitbuiten en anderen kunt helpen.
INGEZONDEN MEDEDELING

Postorderbedrijf Christine LeDuuk.
Nog steeds voor al uw spreuken en componenten, In
discrete bruine verpakking thuisbezorgd. Vraagt onze
catalogus aan door twee zilverstukken te sturen naar uw
plaatselijke vestiging van
Mulders Zorg en Zekerheid.
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In memoriam
Don Allexandro y Rodriguez Al Dente
Don Vincenzo y Rodriguez Al Dente

Wilde Landen
Luca Al Dente
Phresi Al Dente
Jean Jerome d’Ambicourt
Aureus
Land van Aa
Fam. Rodriguez Al Dente
Blauwe Kamer

∆

Tijdens een sfeervolle wandeling door het woud werd
onze geloofsgenoot lafhartig vermoord:

O
De bloem van onze stam is lafhartig afgemaakt door
oneerlijke en onbetrouwbare mensenwezens! Zij laten
vele treurende moeders, echtgenotes, geliefdes,
minnaressen en kinderen na.
Arznatz
Iech
Rrolph
Mitsj
Pietjie
K’chnar
Yeidah
Puthz
Heej
Grar
Kark’r
Namens de nabestaanden en het geloof van de
Natuur,
Artemisia

Elandril
Moge je je plaats in de Hemelse Hiërarchie van onze
Keizer net zo goed vervullen als hier op aarde.
Cultus van de Jaden Hemelkeizer, Afdeling
Woudenberg

“
Zij vertrokken om het familiebedrijf in de Wilde
Landen voort te zetten. Wie had kunnen denken dat
onze jongens zo snel al zelf in het graf zouden
belanden?
Gijsbrecht Dodewaard
Ernst-Jan Dodewaard

Wij gedenken onze gevallene

Mienke Dodewaard

Elandril
In vele gevechten was hij aan onze zijde, nu is
hij door het zwaard gevallen.
Von Trox’huurlingen

De Goddelijke Generaal heeft tot zich gepromoveerd
Poszt Bank
Koene strijder, ijzeren karakter, goede gelovige.
Je geloofsgenoten in de Wilde Landen.

Zij was op het verkeerde moment op de verkeerde
plaats, in het verkeerde gezelschap…
Hasse Simonsdochter
Een anonieme bewonderaar

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
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 v oor
tovenaars, oorakels en anderen die verlichting zoeken.

