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Deel rondreizend leger terecht 
 

DOOR JAGO VAN WIJCK 
 

Na een periode van afwezigheid, en naar 
eigen zeggen terugkomst vanuit de 
onderwereld, hebben zich binnen het 
geloof der Generaal en het leger in de 
Wilde landen een aantal opmerkelijke 
positieveranderingen voorgedaan. 
Het geloof der Generaal wordt niet meer 
geleid door de opmerkelijke bisschop 
Klauw maar door zijn militair adviseur 
Lotov Trobbel. Bronnen geven aan dat 
Trobbel priester der Generaal en 3e graads 
ingewijde is. Lotov Trobbel heeft 
aangegeven dat binnen het geloof 
priesteres Kyra Kalliphon de operationele 
religieuze leiding voert en dat Paladijn 
Arnoud van der Boeggeeste de 
operationele militaire leiding voor zijn 
rekening neemt. 
Naar vermoed wordt zal Lotov Trobbel de 
diplomatieke lijn die is ingezet door Grauw 
“Klauw” Rmrch´r blijven volgen. Daarbij 
moet echter niet vergeten worden dat 
Trobbel afstamt uit een oude familie van 
Generaalsvolgelingen in Kro Terlep, die al 
eeuwen bekend staat om zijn rigiditeit en 
fanatisme. Het feit dat de moordenaar van 
Grauw "Klauw" Rmrch'r, de spoorzoeker 
Convivax, nog in leven is doet echter 
vermoeden dat Trobbel van een ander slag 
is dan zijn vader, Bick Trobbel, de 

beruchte commandant van het leger te Kro 
Terlep. Binnen het leger had en houdt 
Lotov Trobbel de operationele leiding. 
Opvallend is de grote hoeveelheid 
promoties die heeft plaats gevonden. 
 
Wat blijft is de grote overeenkomst tussen 
de aanhangers van de Generaal en de leden 
van het keizerlijke leger in de Wilde 
Landen. Vrijwel alle Generaalsvolgelingen 
zijn lid van het leger, en vrijwel alle leden 
van het leger zijn lid van de 
Generaalscultus. In antwoord op een vraag 
hierover antwoordde Luitenant Trobbel: 
“Niet-volgelingen van de Generaal zijn 
zeer welkom bij het leger. Maar de praktijk 
toont aan dat weinigen die niet de Generaal 
volgen de stap naar het leger aandurven.” 
“In combinatie met de recentelijk 
opgerichte commanderijen der Keizerlijke 
Garde beschikken de Wilde Landen, zeker 
met de terugkeer van personen als luitenant 
Trobbel, over een daad- en mankrachtig 
militair apparaat, aldus Kolonel Navarre 
Teslat, paladijne der Generaal. “Residente 
de Biënhof spreekt de hoop uit dat de 
veiligheid binnen de Wilde Landen 
hierdoor volledig gewaarborgd wordt.” 
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Vermisten deels terecht 

Toedracht nog onduidelijk 
 

KOETERWOLDE  
VAN ONZE VERSLAGGEVER TER PLAATSE 

Een deel van de reeds een jaar vermiste 
personen, spoorloos verdwenen na 
bijwoning van een tovercongres te Sint 
Walrick, is weer terecht, zo laat 
expeditieleider Heer Heinrich van Micken 
ons weten. De vele maanden onderzoek op 
het domein van de familie Van Walrick 
voerden de bekende abominatiejager 
uiteindelijk naar het Hertogdom Batori, 
alwaar een groot deel van de vermisten 
verzameld bleek. Over de oorzaak van de 
verdwijning en de reden voor de lange 
afwezigheid konden hangende verder 
onderzoek nog geen uitspraken worden 
gedaan. Ooggetuigen verklaren echter dat 
onder de voormalig vermisten de meest 
wilde verhalen de ronde deden over 
tijdreizen en een verblijf in de 
onderwereld, de legitimiteit van deze 
beweringen kon op het moment van 
schrijven nog niet worden bevestigd, al 
mag het opvallend genoemd worden dat 
verschillende personen onafhankelijk van 
elkaar vrijwel identieke verhalen vertelden. 
Of deze zaken bewijs zijn voor 
daadwerkelijke ongelofelijke feiten of 
tekenen van een langdurig voorbereide 
misplaatse grap valt echter nog te bezien. 

~ ~ ~ 
Docentenkorps Kroonprinses 

Uitgebreid 
Het team docenten belast met de 
opvoeding van prinses Shagar is uitgebreid 
met enkele nieuwe geleerden, waaronder 
een geschiedkundige, een tweetal ethici en 
een antropoloog. “We trachten de educatie 
van de prinses zo breed mogelijk te 
houden,” liet kamerheer Du Barson ons 
desgevraagd weten. “Een grote diversiteit 
aan kennis zal haar opvoeding enkel ten 
goede komen.” De bekende 
Generaalspaladijn Ivar Moerkens is aan de 
staf van de prinses toegevoegd als haar 
persoonlijke lijfwacht. 

Academie van het Noorden in 
oprichting 

 
De enorme groei van de Keizerlijke 
Academie in Elerion stad heeft ook 
elders in het Keizerrijk wetenschappers en 
leraren geïnspireerd. Zo is 
onlangs bekend geworden dat in Batori een 
initiatief is gestart voor een 
nieuwe academie, de Academie van het 
Noorden. 
De hooggeleerde Heer Zacharias van de 
Kabargebock, bibliothecaris te Batori en 
een bekend antropoloog, is bereid 
gevonden om sturing te geven aan de 
nieuwe Academie. De Rector Magnificus 
in spe vertelde ons, geflankeerd door zijn 
zorgzame vrouw, dat hij zeer vereerd was 
met deze opdracht. Hij hoopt de 
bibliotheek, waarover hij de scepter zwaait, 
als centrum van de academie te 
mogen gebruiken. “Deze roeping die mij 
aan huis zal kluisteren biedt mij een 
ongekende mogelijkheid vele van mijn 
aantekeningen nu eindelijk op 
perkament te stellen en een bijzondere 
bloedlijn in mijn duiven door te 
fokken”, aldus professor van de 
Kabargebock. 
Twee andere wetenschappers van het 
eerste uur vertellen dat ze plannen 
hebben om de situatie in de Wilde Landen 
te beschrijven in een Almanak der 
Wilde Landen. “Met de kolonisatie van 
Umbrië staat mogelijk de beschaving 
voor de deur waardoor veel van de 
bijzondere soorten, fenomenen en rassen 
in Umbrië mogelijk verloren gaan. We 
willen Umbrië beschrijven zoals we het 
nu kennen. De almanak zal zeker 
antropologische, fenomenologische en 
teratologische hoofdstukken kennen”, 
aldus Glorelain Oreander De Ttweede en 
Luca Al Dente. 
De initiatiefnemers hopen de zegen en 
steun te krijgen van de Keizerlijke 
autoriteiten en nodigen alle 
geïnteresseerden uit contact op te nemen. 
Zowel reacties van wetenschappers als van 
potentiële studenten zijn welkom. 
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GEMENGDE BERICHTEN 

Paladijn Rodwyn licht gewond 
tijdens oefening 

Tijdens een grootschalige militaire 
oefening van de Keizerlijke Paleiswacht is 
de opperbevelhebber der Keizerlijke 
Legers, paladijn Rodwyn, volgens 
betrouwbare bronnen licht gewond geraakt. 
Een verdwaalde kruisboogpijl raakte de 
paladijn op ongelukkige wijze, waarbij 
diens pantser godenzijdank het grootste 
deel van de schade opving. Boze tongen 
beweren dat de militair zich in de baan van 
een op Keizerin Leta gericht schot plaatse, 
en dat het geen oefening maar een 
zorgvuldig opgezette aanslag betrof. 
Geruchten als zouden zowel enkele 
paleiswachters als onbekende, volledig in 
het zwart gehulde figuren zijn omgekomen 
worden door de kapitein der Paleiswacht 
Henderick Vanooverbergen hardnekkig 
ontkend en als “fabeltjes” van de hand 
gedaan. 

~ ~ ~ 
Gildemeester Ontmaskerd 

De controversiële gildemeester der magiërs 
te Kro Terlep, Paulus Derdersma, is 
volgens ooggetuigen door een woedende 
menigte afgetuigd in de straten van de stad 
en vervolgens overgeleverd aan de 
gerechtelijke instanties. De magiër stak 
zijn bewondering voor de voormalige 
dictator Ka Rashid niet onder stoelen of 
banken, maar kon van overheidswege uit 
moeilijk worden aangepakt gezien zijn 
status als gildemeester. De woedende 
mensenmenigte welke de zwaar 
vermangelde tovenaar bij de orde der 
Zwarte Roos te Kro Terlep afleverde 
verklaarde hem dronken een ongure bar in 
het havengebied te hebben zien verlaten, 
met om zijn nek een amulet van de 
voormalige “Vuist der Gerechtigheid”, de 
militaire afdeling renegate tovenaars onder 
aanvoering van Ka Rashid. “Gezien de 
grote schade welke de havenstad leed door 
de hand van deze groepering is de reactie 
van het volk te verklaren,” aldus jonker 
Eduart Wolgers, ridder in de orde der 

Zwarte Roos. “De heer Derdersma stond al 
niet goed bekend, en was inderdaad in het 
bezit van een amulet van de zogenaamde 
“vuist”, een duidelijke zaak lijkt ons.” De 
inmiddels ex-magister zal op korte termijn 
worden berecht. 

~ ~ ~ 
Bibliotheek Koeterwolde 

geplunderd 
De bekende antropoloog, columbaroloog 
en bibliothecaris Zacharias van den 
Kabergenbock looft een beloning uit van 
verschillende goudstukken voor het 
retourneren van enkele uit zijn bibliotheek 
te Koeterwolde (Batori) ontvreemde 
documenten. De preciese inhoud van de 
documenten is bij de geleerde niet bekend, 
maar het gaat om stukken van “historische 
waarde”, aldus de ontdane onderzoeker. 

~ ~ ~ 
Palobar tijdelijk gesloten voor 

publiek 
De bekende berg Palobar, op de grens van 
de Wilde Landen, Alchimbra en Chem, is 
tijdelijk gesloten voor publiek. Zoals 
bekend bevind zich op de berg de 
beroemde vijf meter kijksteen van Palobar, 
waarmee de wijde omgeving kan worden 
afgespeurd. Normaliter is de lokatie zeer in 
trek bij tovenaars en onderzoekers. De 
beheerder van de kijksteen wil niet veel 
kwijt over de reden tot sluiting, en houdt 
het op “onderhoudswerkzaamheden”. Er 
wordt benadrukt dat de kijksteen op korte 
termijn weer toegankelijk zal zijn voor het 
publiek. 

~ ~ ~ 
Grensschermutselingen te Noria 
Welingelichte bronnen maakten ons 
onlangs melding van een grensincident te 
Booria, op de grens van de provincies 
Pelinor en Noria. Een reizend gezelschap 
sportlieden wenste zich niet te 
onderwerpen aan de verscherpte 
grenscontrole en liet deze na enig duw- en 
trekwerk dan ook voor wat het was. De 
grenspost te Booria was niet bereikbaar 
voor commentaar. 
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NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN 
Gevaarlijke zwammen in 

Demsterkloof? 
De plaatselijke druïde in Demsterkloof 
heeft de bevolking opgeroepen dit jaar 
vooral geen paddenstoelen voor 
consumptie te gaan plukken. Dit is een 
jaarlijks terugkerend ritueel maar er zijn dit 
jaar al enige mensen op mysterieuze wijze 
overleden na hun zoektocht. Hoewel niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld of 
de twee zaken gerelateerd zijn, is uit 
voorzorg de oproep gedaan het plukken 
achterwegen te laten. Verder wordt ook 
vermeld dat de productie van 
Demsterkloofse schapenkaas, een lokale 
delicatesse, dit jaar achterblijft bij 
voorgaande jaren. Mocht U bij uw bezoek 
aan de markt bemerken dat de prijs 
drastisch is gestegen, dan zal hierin de 
verklaring liggen. 

~ ~ ~ 
Orkbalcompetitie vordert 

gestaag 
Handelshuis “De Rand” heeft laten weten 
dat de voorbereidingen voor de Umbrische 
orkbal-competitie in volle gang zijn. Op de 
aankondiging, ook in De Wilde Post, is 
enthousiast gereageerd; zelfs zo 
enthousiast dat de organisatoren de toeloop 
in eerste instantie niet aankonden. Dit 
leidde tot gewelddadige scènes buiten het 
inschrijfbureau. Hierop stond de 
plaatselijke militie op het punt in te grijpen 
maar door kordaat optreden van de 
organisatoren kon escalatie worden 
voorkomen. De plaatselijke drost is 
sindsdien een fervent fan van orkbal. 
Officiële bekendmakingen aangaande de 
orkbal-competitie worden binnen 
afzienbare tijd verwacht 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
Ugfiuagfka, sauifhauifhsoa, iouetgweiofghskf, kkgbcbwefuiew, 
oiufguias, 
Iufgeuif, oiuwtyrupwafnmas, weiourtwefgsdjkc, iourtwuf, 
iurgawgai, wiourtw, 
Iuoytf bwe, epifuyeuie, wiury oqiuryuiyrw, wiurtqwiwirutw, 
qwui, wwueoq, wue, 
Nmvbui, piuyweuipwe, wouifqwuiofgw, ouiftgqweufghs, iufw 
quirgti qwouirfwi 
Einde bericht – Zegt het voort! 

INGEZONDEN MEDEDELING 

Verander de toekomst, begin nu! 
 
Een aantal avonturiers is aangekomen in 
Pelinor met vreemde verhalen: ze  
zouden de toekomst hebben gezien. 
Hoewel hun verhaal weinig geloofwaardig 
klinkt, is het toekomstbeeld dat ze schetsen 
zo afschrikwekkend dat er maatregelen 
genomen moeten worden om dit hoe dan 
ook te voorkomen! Ze vertellen over een 
wereld die ontvolkt is door de gele koorts 
en door godsdienstoorlogen, waarin alven 
de macht hebben en de boeren uitbuiten. 
Heel Elerion als wingebied van de alven. 
Daarom moeten er nu maatregelen 
genomen worden om te voorkomen dat dit  
toekomstbeeld kan gebeuren. Zie dit als 
een waarschuwing, nu er nog tijd is  
om het beleid aan te passen. 
In de eerste plaats moet er onderzoek 
komen naar de gele koorts. Er moet een 
genezing worden ontwikkeld die op grote 
schaal beschikbaar moet komen. 
Vervolgens moet er meer aandacht komen 
voor de samenwerking tussen de  
verschillende geloven, met name tussen de 
Generaal en de Jade Hemelkeizer en de 
interne communicatie binnen de Natuur. 
En in de derde, misschien wel de 
belangrijkste, plaats moeten de boeren zich  
meer ontwikkelen. Vooral onontwikkelde, 
ongeletterde boeren die dom worden 
gehouden zullen een gemakkelijke prooi 
zijn voor de alven. Daarom is er scholing 
nodig voor de boeren. In de winter is er 
minder werk op een  
boerderij. Daarom zouden er in de 
wintertijd een school moeten zijn voor de  
boerenkinderen. Ook voor de volwassenen 
zouden er winterlessen moeten komen. In 
het lesprogramma zou aandacht moeten 
zijn voor nieuwe landbouwmethoden, 
discussie over verschillende technieken, de 
geschiedenis van Elerion (om de 
vaderlandsliefde te versterken), lezen, 
schrijven en rekenen. Op deze manier 
zullen de boeren van Elerion geen 
gemakkelijke prooi worden van eventuele 
alven! 
A.K. 
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KORT NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD 

* Het Krotenkokersbal wordt gezien het enorme 
succes vorig jaar herhaald, ditmaal nog grootser en 
imposanter dan voorheen. 
* Het muntslagersgilde zoekt nieuwe gezellen in 
verband met de verrassende run op de door het 
gilde in het leven geroepen “rariteiten-sets”; 
reproducties van oude munten voor de verzamelaar. 
* De orkbalcompetitie wordt in verband met het 
grote aantal geïntresseerde teams uitgebreid met 
een vierde en vijfde divisie. De eredivisie blijft 
voorbehouden voor de allerbeste teams, met 
daarnaast een promotie-degradatieregeling per 
divisie. 
* De stadswacht van Elerion-stad is ondertussen 
uitgebreid met een apparte afdeling “orkbal”, een 
speciaal team belast met orde en veiligheid rond de 
de talrijke orkbalwedstrijden. 
* De nauwere samenwerking tussen de tovergilden 
te Elerion-stad en Tovenaarseiland heeft de eerste 
vruchten afgeworpen na een lezing van de briljante 
Assistent-Runemeester Werner van Bruin. De 
deelnemende gilden noemden de uiteenzetting en 
demonstratie van de Heer Van Bruin “bijzonder 
nuttig en leerzaam”. 
* De oplichter welke zich liet voorkomen als de 
“zegsman” van senator Bertrand Verwaert schijnt 
toch niet te zijn omgekomen. Volgens welingelichte 
bronnen werd zijn dood in scene gezet om zijn 
handlangers uit de tent te lokken en zijn er 
ondertussen nieuwe aanhoudingen verricht. 
* Keizerin Leta heeft ook dit jaar weer het eerste 
vaatje Nouvin Primeur uit het graafschap Alzheim 
(Land van AA) in ontvangst genomen. ’s Keizerins 
keldermeester roemt de wijn om zijn fruitige 
karakter en wat bloemige bouquet maar merkt ook 
op dat het ook dit jaar weer niet het niveau haalt 
van Leta 1. 
* Er is dit jaar een grote toeloop bij de opleiding 
medische alchemie, zo groot zelfs dat de 
Keizerlijke Academie de deuren tijdelijk heeft 
gesloten. Volgens de woordvoerder is de 
belangstelling ‘hartverwarmend’ maar is het nog 
onduidelijk hoeveel mensen door het 
toelatingsexamen zullen geraken. 
* BC Hersenschade, het team dat wordt getipt om te 
promoveren naar de hoofdklasse, is weer terug in de 
hoofdstad na een tour van de andere gebiedsdelen. 
De tour kan een succes worden genoemd; BC 
Hersenschade heeft animo voor orkbal nog verder 
toe doen nemen. Verder zijn ook de groenteboeren 
erg te spreken over de verrichtingen van het team 
daar de omzet van sinaasappelen sinds de 
oprichting van BC Hersenschade danig is 
toegenomen. 
* De tentoonstelling “Ons voedsel door de eeuwen 
heen, georganiseerd door het Historisch Museum in 
samenwerking met de Keizerlijke Huishoud-
Academie, is een groot succes. Elke avond schuiven 

gezelschappen aan om zich historisch verantwoorde 
gerechten goed te doen smaken. 
 

LEZERS SCHRIJVEN 
(N.B. De redactie is niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de inhoud van lezersbrieven.) 
 
Zonnegeloof staatsgeloof 
Met verbazing en verbijstering heb ik aangezien 
hoe het zogenoemde “zonnegeloof” steeds serieuzer 
wordt genomen. Nu is deze aanfluiting zelfs DOOR 
DE KEIZERIN ZELF!!! tot staatsgeloof 
uitgeroepen. Is er dan niets meer heilig??? Sinds 
wanneer wordt elke orkenbevlieging zo serieus 
genomen? Ook de vernederende en verruwende 
sport van de orken wordt nu al enthousiast 
beoefend, niet alleen door orken maar ook door 
mensen. De Keizerin Zelf is zelfs al bij een 
wedstrijd gesignaleerd! 
Maar hiermee is het hek van de dam!!! Zoals uw 
redactionele stuk al signaleerde, hebben de 
orkenstammen ieder hun eigen totem. Als we niet 
oppassen, hebben we straks staatsgodsdiensten van 
de raaf, de regenbui, de dondergod, de dief en wat 
al niet meer zij!!! Dat kan toch niet zijn wat de 
Keizerin, in Haar wijsheid, wilde. Ik vraag me in 
alle eer en geweten af wat haar tot al deze 
orklievende acties heeft gebracht. Heeft Zij 
verkeerde adviseurs? Wordt Zij beïnvloed door 
duistere sujetten of zelfs, wordt Zij gechanteerd? 
Het vaderschap van Haar dochter, Prinses Shagar, is 
ten slotte nog steeds in nevelen gehuld…  
Aloïsus Ephigenus van Straaten, huisarts te 
Zunderdam en bezorgde burger. 
 
Sportpagina 
Met klem wil ik mijn ongenoegen kenbaar maken 
over de klaarblijkelijke verandering van het 
redactionele beleid van uw periodiek. De 
overdreven aandacht die aan sport, met name orkbal 
wordt besteed – in de laatste uitgave zelfs meer dan 
één pagina, met nog kleine stukken elders in het 
blad – stuit mij, en velen met mij, tegen de borst. 
Maar het geheel weglaten van de “Kunst”-rubriek is 
een klap in het gezicht van de ontwikkelde burger. 
Ook voor de verheffing van de massa’s, een 
serieuze taak voor iedere lokale courant, is deze 
trend deplorabel. Ik hoop dat u op uw schreden 
terugkeert en weer stukken van hoger niveau gaat 
produceren. 
Adirondack van Donkersloot, onafhankelijk notaris 
te Kro Terlep. 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
 

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. 
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Kunsthoekje 
Dichtkundige recepten 

 
De redactie van de Wilde Post is er trots op dat de 
beroemde dichter J. van Oosterwijk Bruyn uit 
Elerionstad zijn medewerking geeft aan deze 
dichtcursus, zodat dit populaire genre ook in 
Umbrië op een hoger niveau zal komen. Dit is het 
vijfde deel van deze zesdelige cursus. Na het 
vaderlands lied, het sentimenteel en het 
hoogdravend vers en de lijkzang is deze keerhet 
bruiloftsvers aan de beurt. 
 
5. Voor een bruiloftsvers 
 
Schets eerst uwe onmacht af, om thans een vers te 
maken; 
Zeg, hoe vriendschap dringt, om toch uw zang te 
slaken; 
Roep Amors bijstand in; spreek van zijn pijl en 
boog; 
Roem de ogen van de bruid, en 's bruigoms 
deugden hoog; 
Spreek van een toverkracht; van zalig minbekronen; 
Van 't heil van 't jeugdig paar; van hunne 
aanstaande zonen; 
Voeg daar wat bloemen bij; vergeet de rozen niet, 
En 't vers, door u gerijmd, wint roem als 
bruiloftslied. 
 

J. van Oosterwijk Bruyn 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
 

De Keizerlijke Garde zoekt jou! 
 
Interesse in een afwisselende baan met de nadruk 
op de bescherming van de burgerbevolking? Kom 
je dan melden bij een commanderij bij jou in de 
buurt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!  
Goede verdiensten! Nobele doelen!  
 
Inlichtingen bij: Commanderijen der Keizerlijke 
Garde 

Uitslagen van de hoogste 
Hoofdstedelijke Orkbal-competitie 

 
Zadocks’ Elite verliest van Orkboys 

United 
Elerion Vooruit verslaat Sta Vast 
OC Elerion-zuid verliest van 

Wolvenroedel OC 
Umbria Athletic verslaat Rood-Zwart  
Zippo’s All Stars verslaat VDI 

(Vreugde Door Inzet) 
De Koppensnellers verliest van 

Bloedlust United 
 

Na het reguliere seizoen bereikten de 
volgende teamsde play-offs: 

 
Bloedlust United 
De Koppensnellers 
Orkboys United  
Umbria Athletic 
Wolvenroedel OC 
Zippo’s All  Stars 

 
In de degradatiepoule komen uit: 
 

Elerion Vooruit 
OC Elerion-zuid  
Rood-Zwart 
Sta Vast 
VDI (Vreugde Door Inzet) 
Zadocks’ Elite 

 
INGEZONDEN MEDEDELING 

 
Olaf's Escørte, Relåx en Sauna 

Als uw problæmen u æven te zwaar worden. 
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INGEZONDEN MEDEDELINGEN 
Gezocht:  
 
een Aurastrograaf.  
(Meetinstrument voor magische Aura's) 
 
Inlichtingen bij: Luca Al Dente 
 
Gezocht: 
 
Enthousiaste medewerkers 
In florerende handelsonderneming 
 
Inlichtingen bij: Pjötr, Reutelpaal 
 
Gezocht: 
 
Het wezen dat zich bedient van het lichaam van 
Bisschop Grauw “Klauw” Rmrch´r.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid waart door de Wilde 
Landen een zielloos wezen dat gebruik maakt van 
het lichaam van Bisschop Grauw “Klauw” Rmrch´r. 
De werkelijke Grauw “Klauw” Rmrch´r is dood. 
 
Alle daden en uitlatingen gedaan door dit wezen 
zijn niet te beschouwen als gedaan door Bisschop 
Grauw “Klauw” Rmrch´r, Sergeant in het 
keizerlijke leger. Eenieder wordt verzocht deze 
informatie te verspreiden. 
 
Een beloning van minimaal 5 goudstukken wordt 
uitgekeerd aan de persoon of personen die de 
gezochte dood of levend aan onderstaande 
overleveren. 
 
Inlichtingen bij: Luitenant Lotov Trobbel, priester 
der Generaal. 
 
Te Koop Aangeboden: 
 
Aurastrograaf (zo goed als nieuw) 
 
Vraagprijs: 5 aerieten 
 
Inlichtingen bij: Magister Phyrus, Tovenaarseiland 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Met intens verdriet moet ik meedelen dat 
mijn leidsman en voorbeeld 
 

Bisschop Humus 
 
is opgenomen in de kringloop. 
Hij stierf een heldendood, vasthoudend aan 
wat heilig is. 
 

Annesta van Klaveren 

 

De Generaal verwelkomt 
de volgende dapperen: 

 

Bisschop Grauw 
“Klauw” Rmrch´r 
3e graads ingewijde; sergeant in 

het keizerlijke leger 
 

Paladijn Hiro-Daro 
1e graads ingewijde; korporaal 

in het keizerlijke leger 
 

Paladijn Der Hans 
1e graads ingewijde 

 

Zeddicus Zull 
Zorander 

1e graads ingewijde; adept-
korporaal in het keizerlijke leger 

 

Achmea Bank 
1e graads ingewijde; soldaat 1e 
klasse in het keizerlijke leger 

 

Kai Poliarnik 
1e graads ingewijde 

 
Zij stierven opdat 

anderen thuis konden 
komen 
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dag oome sjaak, 
dag vrient, 
dag wite salem. 
 
   mis juli 
       groetjes 
           mus V 

 

Tot ons aller spijt en groot verdriet is tijdens een 
heldhaftig gevecht van ons heen gegaan: 

 
Mugro van Wissewij 

 
Hij was een grote steun voor de Jaden Hemel 

Keizer en een waardig krijger, die het paladijnschap 
meer dan waardig zou zijn geweest. 

 
Met een laatste broederdronk groeten wij U, 

Namens de Jaden Hemel Keizer, 
 

Armand la Kwaq de Beijl 
Indriël Rayizhen 

Lina Hendriksdochter 
Nicasius Noordman 

Roberto Canestrelli di Torresole 
Val-drah 

 

Mugro, 
 

Je was meer dan een goede vriend voor me. Vele 
reizen en avonturen hebben 

we samen 
ondernomen, waarbij jij elke keer weer een enorme 

steun en toeverlaat 
bleek. 

Een titelloze paladijn in hart en nieren! 
Ik zal je hier zeker missen. 

 
Armand 

 

De kerk van de Jaden Hemelkeizer in Elerion Stad, 
herdenkt  

Mugro van Wissewij 
Gestorven in de strijd tegen de wettelozen op het 

landgoed vam 
Hertog Dragomir van Batori. 

 
De heer van Wissewij was een toegewijd gelovige 

en dapper  
strijder met het hart op de juiste plaats. 

 
Namens de kerk van de Jaden Hemelkeizer, Elerion 

Stad, 
Theophilus Vastrechtus, Paladijn van de Keizer. 

 
De kerk van de Jaden Hemelkeizer heeft besloten 
Mugro van Wissewij postuum te benoemen tot 
Paladijn van de Keizer wegens bewezen  
diensten. 

In Memoriam 

/\ 
Quinlan van Cromwoude 

 
Lid van de order der Jaden Hemelkeizer 
 
“Pas als lid van de Order der Jaden Hemelkeizer 
geworven, gesneuveld tijdens de strijd in de 
onderwereld. 
Moge de Jaden Hemelkeizer je pad 
verlichten in je reis naar de eeuwigheid.” 
 

de Orde der Jaden Hemelkeizer 
 

Eerbetoon aan Zeddicus Z’ull Zorander 
 

Geschenen als het licht in het duister, 
Gevlogen als een vogel door de lucht, 
Genoemd als in een duizend gefluister, 

Geleefd tot op de laatste zucht. 
  

Immer in paars en rood, 
Een verlammend zwaard werd zijn dood. 

 
In Memoriam: 

Zu'ul Zeddicus Zorander 
Het Magiersgilde 

 

 


