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Residente bezoekt commanderij
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De residente der Wilde Landen, Idelette de
Biënhof, heeft afgelopen week de
commanderij te Duivenvoorde bezocht.
Doel van dit bezoek was om zich op de
hoogte te stellen van de dagelijkse
activiteiten van een commanderij. Met de
komst van de commanderijen in de Wilde
Landen, niet alleen die te Duivenvoorde, is
het aantal gewelddadige incidenten
aanzienlijk afgenomen en is het
vertrouwen van de (plaatselijke) bevolking
aantoonbaar toegenomen. De residente en
haar gevolg lieten zich rondleiden door de
kapitein, Herman van Cauda. Naast de
routinehandelingen, waren er enkele
demonstraties in krijgskunst en
orderhandhaving te zien. Idelette liet weten
zeer onder de indruk te zijn van wat er
werd getoond. Daarnaast overhandigde zij
een oorkonde aan de kapitein namens
keizerin Leta. Alvorens zij weer
terugkeerde naar Woudenberg sprak
Idelette de troepen toe en bedankte hen
namens de gehele bevolking. Ook maakte
zij bekend een aanzienlijke somme gelds
vrij te hebben gemaakt voor de bouw van
de eerste militaire academie in de Wilde
Landen om het werk van de
commanderijen ook in de toekomst te
kunnen ondersteunen. Zij was zichtbaar
geroerd door de staande ovatie die zij
hierop kreeg van de stoere vechtjassen.

Concreet werd de toezegging van een
academie niet uitgewerkt maar het is wel in
lijn met de algehele ontwikkeling van
orden en gezag zoals die onder keizerin
Leta is ingezet.

Rumoer in Kro Terlep
Vorige week was er grote commotie in Kro
Terlep: het woord ging rond dat Ka Rashid
weer was gesignaleerd. Nog onbevestigde
berichten van de terug gekeerde getrouwen
van Leta, verhaalden van het feit dat deze
nu een zetel zou bezetten in de
onderwereld. Dit bracht iedereen in rep en
roer en de plaatselijke geestelijken en
wachters snelden toe naar de plaats waar
de ex-usurpator gezien zou zijn. Gelukkig
werd geen spoor van zijn aanwezigheid
gevonden. Toch werd de stad in een hoge
staat van paraatheid gebracht. Dit duurde
tot ver in de volgende dag toen bleek dat
het hier een misplaatste grap betrof. De
schuldigen, onder wie een redacteur van de
“Kro Terloops”, een lokaal krantje van
bedenkelijk allooi, werden snel
gearresteerd en publiekelijk gegeseld op de
markt. Over de motivatie werd niet
medegedeeld. Eén van de schuldigen is
voor 6 maanden verbannen uit Kro Terlep
en haar directe omgeving.
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Orken krijgen menselijke
ambassadeur
Er waren altijd al wat spanningen tussen de
orkse streek Orcia in het zuiden van de
Wilde Landen en de rest van de provincie,
recentelijk leidde dit echter weer tot een
aantal schermutselingen. Omdat Residente
Idelette de Biënhof momenteel geen
conflicten kan gebruiken heeft ze na
overleg met het Dinghoofd Riekaard de
Boer en zijn adviseur niet menselijke
zaken (de oger Bort, red.) besloten tot een
diplomatieke oplossing. De eerste stap in
deze is het aanstellen van een ambasadeur
vanuit Woudenberg die “permanent”
gestationeerd is in Orcia. De belangrijkste
taak van deze ambassadeur is het
onderhouden van de goede betrekkingen
tussen Orcia en de rest van de Wilde
Landen.
Omdat de meeste getrouwen van de
Residente het te druk hebben met andere
zaken (zo is Natuurpaladijn Armand du
Forret recentelijk aangesteld als kapitein
van commanderij “De Woldwachters” in
de bossen bij Woudenberg, en neemt
Generaalspaladijne Navarre Teslat de
legerzaken waar, red.) heeft ze haar heil
gezocht in een lekenbroeder der Natuur
luisterend naar de naam Pulsar. Deze
voelde zich volgens eigen zeggen vereerd
om voor deze post uitverkoren te zijn. De
orken stonden in eerste instantie nogal
afwijzend tegenover het plan maar op
aanraden van Sjamaan Kah Rachman
voerden de orks een aantal tests op Pulsar
uit en achtten hem uiteindelijk geschikt.
Sjamaan Kah Rachman liet weten
verheugd te zijn met het besluit van de
residente. “Orken serieus genomen door
residente, straks orken eigen staat!”, aldus
de sjamaan.
Vlak voor zijn uitzending wilde
lekenbroeder Pulsar nog het volgende
kwijt: "Orken staan veel dichter bij de
Natuur dan de mensen. Daarom worden ze
nog wel eens als primitief gezien. Maar
eigenlijk hebben ze een geavanceerde
cultuur en zijn ze bereid om vele
ontberingen te ondergaan om hun idealen
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te bereiken. De uitzending als ambasadeur
is voor mij een geweldige kans om meer
van deze cultuur te leren kennen. En
bovendien hoop ik dat de communicatiestoornissen, die indertijd rond de belofte
van de burgerrechten zijn ontstaan, tot het
verleden gaan behoren, je weet immers
maar nooit wanneer je elkaar nodig hebt.”

Grote juwelenroof te Kro Terlep
Vermoedelijke dader gepakt
KRO TERLEP – DOOR JUSAN IKLI

Het openbaar oudheidkundig museum
(OOM) te Kro Terlep is afgelopen week
getroffen door en brutale diefstal. Enkele
topstukken uit de collectie “sieraden door
den eeuwen hene” werden tijdens een
bliksemsnel uitgevoerde inbraak
buitgemaakt. De vermoedelijke dader, zelf
woonachtig te Kro Terlep, werd enkele
dagen later op heterdaad betrapt tijdens een
poging tot inbraak in het huis van de
commandant der Kro Terlepse legers, maar
van de gestolen waar ontbreekt ieder spoor.
De schade loopt, volgens een
woordvoerder van het museum, in de
tientallen aerieten. Welke kunstschatten
precies zijn buitgemaakt is vooralsnog
onduidelijk. “Het was een enorme ravage,”
laat een supoost die liever anoniem wil
blijven ons weten. “Overal gebroken glas,
en enkele sieraden waren notabene
vervaardigd van glas, dus het opruimen
moest zeer voorzichtig verlopen om geen
sierraden met het grof vuil bij de deur te
zetten.” Navraag bij de ridderorde der
Zwarte Roos leert ons dat de dader enkele
jaren celstraf of dwangarbeid boven het
hoofd hangt.
I NGEZONDEN MEDEDELING
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Geheimzinnige ziekte verspreid zich
in Wilde Landen
De redactie van de Wilde Post ontvangt
steeds meer meldingen van een
geheimzinnige ongeneeslijke ziekte die
zich in de Wilde Landen uitspreidt. De
eerste meldingen van deze mysterieuze
ziekte zijn ontvangen uit de buurt van
Koeterwolde, alwaar een lokale bewoner,
agrariër Teun van der Nissen, het volgende
te melden had: "Ik weet niet wat het is,
maar ons Mien het onlangs een koutje
gevat waar ze maar niet vanaf wil
kommen. Meestal is ze d'r weer in een
dagje of wat bovenop, maar dit keer het ze
d'r gele vlekken bij gekregen en blijft ze
maar ziek. Maar andere mense in ons dorp
zijn d’r al an dood gegaan; eerst een bietje
ziek, dan gele vlekken, en daarna zomaar
dood!". De ziekte, die zich kenmerkt door
gele vlekken over het lichaam en daardoor
de Gele Ziekte of Gele Koorts genoemd
wordt, is ondertussen al gesignaleerd in
meerdere streken, met in een toenemend
aantal gevallen de bovengenoemde
dodelijke afloop. Zo zijn er ook al
meldingen binnengekomen uit de
omgeving van Brino Anjak, Woudenburg
en er gaan zelfs verhalen dat er gevallen in
Elerionstad gesignaleerd zijn. Dit laatste
wordt echter door officiële bronnen
ontkend. Idelette de Biënhof, residente der
Wilde Landen, heeft een speciaal
onderzoeksteam laten samenstellen om de
oorzaak van deze ziekte te achterhalen en
te zoeken naar een genezing. Ze heeft
goede hoop spoedig een genezing te
vinden en roept de bevolking in de
tussentijd op niet in paniek te raken en zo
min mogelijk te reizen, om verdere
verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Zodra we meer vernemen zullen wij u op
de hoogte stellen.
J.I.
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Snuitbeest ontzet
Sinds korte tijd bereiken ons berichten
over de afnemende snuitbeest-populatie in
sommige streken.
Op zich niet zo opmerkenswaardig, ware
het niet dat ons het volgende
ooggetuigeverslag, uit betrouwbare bron,
ter ore kwam: "Ja, ik stond gewoon mien
aardapplen te rooien, zoals je wel doet.
Inenen schiet er zo'n snuutbeest uit de
bosjes, zo floep langs mien voeten. En
recht derachteran, zo'n kerel, in het zwart!
Nu, je had ze moeten zien rennen! Twas
nie normaal. Afiene dien kerel, in dat
zwart, die pakt dat snuutbeestje uieindelijk
en stopt 'r in een zak. En tegelieke meh dak
der wat van wil zegge, springt der zo'n
kerel me een geel pakkie uit de bosjes. Als
nen flits gaat em naar dien andere kerel en
zegt een gedichte op! Tis nie gelogen! Ech
waor nie. Maar twor nog gekker, want
meteen daarna bevriedt dienen geeljakker
het snuutbeestje en rent ervandoor, terwiel
die gast in het zwart ineenen stomdronken
is, nog gekker dan onze Pieter vuuf jaar
geleden bij het midzomernachtfeest,
weejenogwel, tis nie gelogen, neeje, ech
waor nie!" – aldus boer HarmJan uit
Kasparwolde.
De redactie waagt het hieruit de conclusie
te trekken dat er gejaagd wordt op
snuitbeesten. Aangezien het gaat om
vrolijke diertjes die tot nu toe weinig
aandacht trokken, vragen we ons af
waarom iemand deze beesten zou willen
bejagen; waarom iemand de moeite zou
doen om ze te bevrijden is ons voorlopig
ook een raadsel.
Rest ons nog de slotopmerking dat het
wellicht tijd wordt enige educatieve
middelen in de richting van het dorp
Kasparwolde te sturen.
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GEMENGDE BERICHTEN

Keizerlijke Garde voorkomt bloedbad

Academie van het Noorden

Het gehucht Hurst, enkele kilometers ten
noordwesten van Duivenvoorde, wist door
snel ingrijpen van de Keizerlijke Garde aan
een drama te ontsnappen. Een groep in het
zwart geklede rabauwen stond op het punt
het slecht verdedigbare dorpje te
bestormen, maar had buiten een
razendsnelle reactie van Commanderij “De
Garde van Umbrië” te Duivenvoorde
gerekend. “We waren snel op de hoogte
van de situatie door ons netwerk van
postduiven,” laat kapitein Herman van
Caude desgevraagd weten. “We hebben
alle kleinere dorpen in de omgeving laten
voorzien van een postduif zodat men ons
snel kan waarschuwen als zich problemen
dreigen voor te doen.” De arrestatie van de
rabauwen verliep overigens niet zonder
slag of stoot; vier van de tien rabauwen
verzetten zich zodanig tijdens hun
arrestatie dat ze uiteindelijk aan hun
verwondingen overleden. “De veiligheid
van mijn gardisten en de bevolking staat
voorop,” laat kapitein Van Cauda weten.
“Als arrestanten zich fysiek verzetten en in
een laatste wanhopige poging dorpelingen
in gijzeling dreigen te nemen, kan ik geen
enkel risico nemen.” Dorpsoudste Magda
Krums spreekt met niets dan lof over het
optreden van de Keizerlijke Garde:
“Eindelijk lui die ons beschermen, zet dat
maar in die krant van jullie!” De
geärresteerde rabauwen worden vooralsnog
ingesloten in het zojuist voltooide
cellencomplex te Woudenberg.

In een eerdere editie van de Wilde Post
werd de aankondiging gedaan voor de
oprichting van de Academie van het
Noorden. Dit bericht mocht veel bijval
ontvangen niet alleen uit “het Noorden”.
Hierna werd er echter niet veel meer
vernomen dus werd één van de
initiatiefnemers, Glorelain Oreander de
tweede, gevraagd naar de vooruitgang. De
heer Oreander, een flamboyante
verschijning in zowel uiterlijk als
manieren, liet weten dat alles gestaag
vorderde maar dat er nog geen grote zaken
waren te melden. Zijn taak was er niet
zozeer in gelegen de academie te
organiseren, dit is in handen van Zacharias
van de Kabargebock, doch bekendheid te
geven aan het initiatief en om als
aanspreekpunt te dienen. Op de vraag wat
er gedoceerd zal gaan worden aan de
nieuwe academie, liet de heer Oreander
weten dat de academie niet te vergelijken
zal zijn met de militaire academie waarvan
we elders in deze Wilde Post berichten,
doch dat er vooral meer verfijnde zaken op
het curriculum komen te staan. Of de heer
Oreander zelf actief deel zal nemen aan het
lesprogramma, anders dan het samenstellen
van de “Almanak van de Wilde Landen”,
wilde hij niet aan ons kwijt. Over de
almanak wilde hij verder nog kwijt dat het
werk hieraan reeds was begonnen maar dat
door de grootte van de taak, het nog wel
enige tijd kan duren voor het eerste deel
beschikbaar zal zijn. Het onderwerp van dit
deel wilde hij ook niet prijsgeven. Op de
vraag of de Academie deel uit zal maken
van de genoemde educatie van de
Umbrische boeren, moest de heer Oreander
hartelijk lachen. Hij gaf te kennen dat dit
initiatief niet tot het takenpakket van de
academie zal behoren.
INGEZONDEN MEDEDELING
Rectificatie: U=E, 2xO=P
Einde bericht – Zegt het voort!

~~~
Palobar nog altijd gesloten voor
publiek
De beroemde berg Palobar, gelegen op de
grens van de provincies Chem en de Wilde
Landen, is nog altijd gesloten voor publiek.
Enige tijd terug liet de beheerder, magister
Duflertatex, weten een korte publieksstop
in te lassen, in verband met
“herstelwerkzaamheden” aan de op de berg
aanwezige vijf meter kijksteen van
Palobar, werkzaamheden welke
klaarblijkelijk meer tijd in beslag nemen
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dan gepland. Geruchten betreffende een
omvangrijke delegatie van
Tovenaarseiland die reeds enige tijd op de
top van de berg zou verblijven, evenals
geruchten betreffende een elitelegeronderdeel der Keizerlijke Legers wat
de berg en directe omgeving “hermetisch
zou hebben afgeschermd” worden door
magister Duflertatex bevestigd noch
ontkend.

~~~
Genootschap van de Einder test
nieuwe adepten
Het in Demsterkloof gevestigde
“genootschap van de einder” test
momenteel nieuwe aspirant-adepten. Na de
grote aardbevingen in de omgeving van
Demsterkloof werd het klooster der orde
van de aardbodem geveegd, Inmiddels
hebben de devote monniken hun
onderkomen herbouwd. Het genootschap is
op zoek naar vrome en bedachtzame
personen die tevens over de nodige
technische inzichten beschikken. Naar
verwachting zal uiteindelijk slechts een
zeer beperkt aantal kandidaten (men
spreekt zelfs over slechts één kandidaat)
tot het genootschap worden toegelaten.

~~~
Umbrische orkbalcompetitie in het
najaar van start
Na enige oponthoud is het dan eindelijk
zover: de Umbrische orkbalcompetitie gaat
in het najaar van start. Er waren vele
aanmeldingen en de selectie van de twaalf
teams die aan de competitie gaan
deelnemen was dan ook zwaar.
Wedstrijden in Reutelpaal waren
doorslaggevend hoewel niet iedereen zich
hierbij neer wilde leggen. Zo was het
aardmannen-team “Adel verplicht” niet
van zins zich bij de beslissing neer te
leggen hoewel zij toch door nagenoeg
ieder team van het veld werd gespeeld.
Met kreten als “wij zijn van Adel” en
“aardmannen hebben ook rechten” bleven
zij protesteren. Na een goed gesprek met
de organisatie zijn ze vertrokken maar het
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is niet duidelijk waar het gesprek over
ging.
Het spelschema van de nieuwe competitie
moet nog worden opgesteld maar de
openingswedstrijd zal in Woudenberg
worden gespeeld door de thuisspelende
“Woudenberger Worgers” tegen de
“Mawels’Mangelaars”. Om dit feestelijke
evenement luister bij te zetten zal een groot
feest worden georganiseerd waar menig
vooraanstaand Umbrier zal zijn
uitgenodigd. Nadere details kunt U
natuurlijk verwachten in De Wilde Post!

~~~
Modeshow groot succes
Nagenoeg heel society-minnend Umbrië
heeft zich gisteren kunnen vergapen aan de
nieuwe voorjaarscollectie van Paul
Hermani. De show van de nieuwe ster aan
het Umbrische firmament, die werd
gehouden op het landgoed van freule
Ariane van Voorst tot Voorst, was een
doorslaggevend succes. De lijn van dit
voorjaar wordt gekenmerkt door korte
rokken, tot net onder de kuiten, die de
fraaie enkels van de mannequins prima tot
hun recht deden komen en menig
mannenhart sneller deed kloppen. Er was
in de collectie veel gebruik gemaakt van
konijnenbont om de o zo noodzakelijke
accenten te leggen en ook de geborduurde
sjaal heeft weer haar intrede gedaan. De
speelse lijn van Hermani is een schril
contrast met de doorgaans gedragen
kleding in Umbrië en heeft raakvlakken
met de couture van Zjah-nell in Elerion
stad. Insiders verwachten dan ook dat het
niet ang meer zal duren voor Hermani de
aandacht zal trekken van één of meerdere
modehuizen uit de hoofdstad en hij dan
waarschijnlijk voor Umbrie verloren zal
gaan.
I NGEZONDEN 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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Geplaagd handelshuis slaat van
zich af
Het voorheen geronomeerde handelshuis
“Mulder” heeft recent laten blijken het
gebruik van geweld niet te schuwen om
haar doelen te bereiken. Al enige tijd is het
handelshuis in een slopende
concurrentiestrijd met het rivaliserende
handelshuis “De Rand” verwikkeld. Na het
afstoten van enkele dure warenhuizen in
Elerion-Stad en omgeving lijkt het
handelshuis Mulder echter nog steeds niet
in staat de concurrentie met handelshuis
De Rand zonder fysiek geweld te
beslechten. Zaakwaarnemers van
handelshuis De Rand hebben de laatste
weken herhaaldelijk aangifte gedaan van
intimidatie, afpersing, geweldpleging en
zelfs moord, waarbij de beschuldigende
vinger steevast richting werknemers van
handelshuis Mulder wees. Ondanks
herhaald aandringen van onze redactie was
het handelshuis niet bereid commentaar te
geven. Een werknemer van handelshuis De
Rand wist ons het volgende te vertellen:
“Laten we elkaar geen mietje noemen,
natuurlijk wordt er wat geduwd en
getrokken onderling, maar dit gaat alle
perken te buiten. Sportieve concurrentie is
één ding, maar mishandeling en doodslag,
da’s andere koek!” Een woordvoerder van
de Keizerlijke Garde te Elerion-stad laat
ons weten dat handelshuis De Rand het
gebruik van geweld óók niet lijkt te
schuwen. “Maar dat valt allemaal lastig te
bewijzen,” aldus sergeant Elster. “We
maken werk van iedere aangifte die
binnenkomt, maar als de onderlinge
concurrentiestrijd de openbare orde in het
gevaar brengt, grijpen we in.”Vooralsnog
is een dergelijk ingrijpen niet nodig
gebleken. Wij houden u op de hoogte!

~~~
Grafschenners opgepakt
In het dorpje Lakmoes ten zuiden van
Woudenberg is een tweetal heren op
heterdaad betrapt bij het bezoedelen van
een aantal verse graven. Een van de heren
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was bezig met de aarde van een graf in
kleine potjes te doen terwijl de ander een
touw om en graf aan het spannen was. Nog
voordat de stadswacht ter plaatse was werd
het tweetal door een woedende
menigte echter op hardhandige wijze van
het kerkhof verwijderd.

~~~
Druide plukt zich rijk
Broeder Palmtak van Uiterwoude had de
gewoonte om iedere ochtend een
boswandeling te maken waarbij hij naar de
benodigde kruiden voor zijn genezingen
zocht. Dit maal vond hij echter een buidel
met daarin een grote voorraad edelstenen
en muntstukken.
Mocht iemand deze buidel verloren hebben
dan kan men de complete inhoud aan de
redactie melden. Indien de eigenaar zich
niet binnen een half jaar meldt, wordt het
bedrag gebruikt om het locale weeshuis op
te knappen.
INGEZONDEN MEDEDELINGEN
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

"Zoals het eens in Sonnema was,
Heft vrienden hoog het glas."
Deze spreuk werd u aangeboden door:
Rutte-Singe

Geneesheer
Kee Parondel
Voor AL uw kwalen
Geneest alles & iedereen
Nu ook voor GeelLijers
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Kort nieuws uit de hoofdstad
* Senator Bertrand Verwaert was afgelopen week
voor het eerst weer aanwezig tijdens een
senaatsvergadering, en gaf prompt de beslissende
stem in een door Keizerin Leta voorgestelde
wetswijziging. Het onderzoek in de zaak Verwaert,
zoals het in welingelichte kringen in de hoofdstad
wordt genoemd, is tijdelijk stil komen te liggen. Na
de arrestaties enige maanden geleden leek alles
voorspoedig te verlopen doch na de brute moord op
inspecteur Gemmill is het onderzoeksteam haar
momentum kwijt geraakt.
* De polulariteit van orkbalteam BC Hersenschade
heeft een ware run op sinasappels veroorzaakt. Van
ver buiten de stad wordt het fruit aangevoerd om
aan de enorme vraag te voldoen.
* Het krotenkokersbal is volgens verwachting
binnen enkele dagen volgeboekt na het
overweldigende succes van vorig jaar.
* Volgens onbevestigde geruchten loopt de extra
uitgaven van de muntenset voor verzamelaars
“rariteiten uit het verleden” enige vertraging op
omdat enkele van de stempels waarmee de munten
worden geslagen zouden zijn ontvreemd.
* De paleiswacht aan de poorten van het Keizerlijke
Paleis is per direct uitgebreid met een bezweerder
en een magiër. De reden is onbekend.
* De afdeling”orkbal” van de Keizerlijke Garde
heeft de plannen ingediend voor een “afkoelruimte”
waar oververhitte supporters “even tot rust kunnen
komen”. De bouw kan hoogstwaarschijnlijk worden
bekostigd door de in de ere-divisie uitkomende
clubs.
* De samenwerking tussen de verschillende
tovergilden te Elerion-Stad begint vastere vormen
aan te nemen. Zo hebben de bezweerders een
grotere kwantum-korting op de levering van
toverstaven aan het magiërsgilde toegezegd.
* Volgens recente geruchten doet Handelshuis De
Rand verwoede pogingen de status van
hofleverancier te bemachtigen.
* De geruchten over vreemde magische duels in de
binnenstad gedurende de nachtelijke uren blijven
circuleren, al kan niemand vertellen waarom en
tussen wie deze duels plaats zouden vinden.
* Paladijn Rodwyn is hersteld van zijn lichte
verwondingen, opgelopen tijdens een militaire
oefening. Geruchten in verband met een mogelijke
aanslag op de Keizerin ten tijde van de “oefening”
worden hardnekking ontkend.
* De commanderij te Elerion-Stad wordt
overspoeld met aanmeldingen voor de Keizerlijke
Garde. Volgens de eerste berichten wordt een flink
deel van de aanmeldingen afgewezen “om
verschillende redenen”. Geruchten melden zelfs dat
er enkele leden van Ka Rashids voormalige garde
zijn opgepakt toen deze zich aan wilden melden.
* Voor de eerste maal sinds de machtsgreep door
Ka Rashid worden de jaarlijkse
bloemschikwedstrijden gehouden. Edeldames
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vanuit het gehele Keizerrijk begeven zich, vaak
onder zware escorte, naar de hoofdstad om het
felbegeerde gouden biedermeiertje te veroveren.
* Dit voorjaar zal worden begonnen met de bouw
van een nieuwe vleugel aan het gastenverblijf van
keizerin Leta. Dit was noodzakelijk geworden
gezien de constante stroom van bezoekers en de
hoognodige renovatie van de noordvleugel die nog
uit de tijd van Hakim I stamt en die te lijden heeft
gehad onder de recente ontwikkelingen.
* De hoofdstedelijke orkbalcompetitie ligt nog
steeds stil: door problemen op de transfermarkt en
de vele klachten over omkoping, afpersing en
andere illegale handelingen is besloten het nieuwe
seizoen nog even uit te stellen. Vooral rond de
kampioenswedstrijd tussen “de Koppensnellers’ en
“Zippo’s All Stars” bestaat nog erg veel
onduidelijkheid. De beroeringen zijn zelfs
doorgedrongen tot de hoogste kringen en verwacht
wordt dat binnen afzienbare tijd een arbiter wordt
aangewezen om alles uit te zoeken zodat de
populaire competitie weer zijn aanvang kan vinden.
* Een groep gelovigen uit het land van Aa is in de
hoofdstad aangekomen om de petitie tot
zaligverklaring van J-J D’Ambicourt te
overhandigen aan Keizerin Leta, als hoogste
priester van het geloof van De Jaden Hemelkeizer.
Volgens insiders is dit een tot falen gedoemde actie
daar de in Sint Walrick geëxecuteerde priester als
hoogst omstreden te boek staat. De gelovigen
hebben enkele getuigen van de wonderbaarlijke
genezingen die aan de priester worden
toegeschreven meegenomen om hun vraag kracht
bij te zetten.
I NGEZONDEN MEDEDELINGEN

Voor Gesprekstechnieken
Effectief Vergaderen &
Helder Communicatief Advies
Communicatie-Bureau Sotabrab , succes
verzekerd!
Olaf’s Escørte, Relåx en Sauna
Als uw problæmen u æven te zwaar
wörden

Gezöcht: starke kraigers vør escørteren
en relåxeren van önze klante.
Boeren der Wilde Landen! Volg niet, denk zelf!
Leve A.K.!
Wegens ruimtegebrek deze keer geen dichtkundig recept.
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FAMILIEBERICHTEN

(N.B. De redactie is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de inhoud van lezersbrieven.)
Onverbeterlijke goeddoeners
Je komt ze altijd weer tegen: van die misleide
mensen die denken goed te doen maar niet
realiseren dat ze het tegenovergestelde in de hand
werken. Zo kwam ik laatst in de Wilde Post een
ingezonden mededeling tegen getiteld “Verander de
toekomst, begin nu!” van éne A.K. Wat een
klinkklare onzin! Wat een ongefundeerd geneuzel;
iets van deze omvang heb ik, als trouwe lezer van
de Wilde Post, al in jaren niet meer mogen
ontwaarden! Problemen met alven: waar haalt A.K.
het vandaan? En de oplossing is nog absurder dan
het probleem: we moeten boeren gaan onderwijzen.
Nou, als “alven” al een probleem zijn (en niet
slechts in het hoofd van A.K.) dan is een goed stuk
koud staal in de hand van een geoefend militair een
veel betere oplossing! Dit wijst mijn ervaring van
een leven in ’s keizers dienst zeker uit. Naast dat
het de wens van de gemiddelde boer niet is om
winterlessen te volgen, is het nog maar zeer de
vraag of hij er de capaciteiten voor bezit. Laat A.K.
zelf maar lessen gaan volgen want van de redenatie
van het stuk klopt geen hout. Ook nu geldt weer:
schoenmaker blijft bij je leest. Laat de boer boeren,
de soldaat vechten en laat A.K. ophouden met het
insturen van futiele schrijfsels!
Godtfried Wesselaers, gepensioneerd kapitein te
Woudenberg
INGEZONDEN MEDEDELINGEN

GR: De rapen zijn gaar! De bloesemstruik hangt in
het water!
Zegt het voort!
Gezocht:
Enthousiaste medewerkers in florerende
handelsonderneming
Ervaring in de omgang met wapentuig strekt tot
aanbeveling
Inlichtingen bij: Pjötr, Reutelpaal
Gezocht:
Ervaren huurlingen zonder scrupules
Informatie: Handelshuis Mulder, vraag naar de
bazin
Te koop aangeboden:
een set feratenklauwen, zo goed als nieuw
Inlichtingen bij de heer Kees Zandbergen te
Woudenberg
Te koop gevraagd in verband met studie:
Eieren of lichaamsdelen van vreemde wezens zoals
insectenmonsters.
Inlichtingen bij de heer Zacharias van de
Kabargenbock, te Koeterwolde

Areuh! Taraheut!
Met groot leedwezen deelt het Kerkgenootschap
van de Goddelijke Generaal mede dat
Petrus DeSmet
Emeritus bisschop van de Generaal
Lid van de orde van de Bloedige Bijl
Drager van de Vetlederen Medaille Van Verdienste
Heden is gepromoveerd tot de Hemelse
Heirscharen. In grote dankbaarheid voor zijn grote
verdiensten voor ons geloof zullen hem gedenken.

Je hebt je keuze gemaakt
En dat was het dan...
Thalien
Vergeet dit niet:
De zon zal altijd schijnen
Ja, immer schijnt zij
op deze vriend van mij
S.R.

