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Umbrië Alvenvrij?
De redactie ontving een militair
pamflet waarin de stand van zaken met
betrekking tot de alveninvasie uit de
doeken wordt gedaan. Het is onbekend
hoe actueel dit document precies is,
maar het beschrijft naar de mening van
de redactie de situatie van maximaal
twee weken oud. Hieronder de
relevante passages.
“Geen enkele nederzetting in Umbrië
wordt op dit moment nog bezet door
alven. Vast staat dat Woudenburg,
Hoenderloop en Trollendam volledig
zijn vernietigd. De Residente heeft nog
geen nieuwe standplaats bekend
gemaakt, zij trekt op dit moment nog
van vluchtelingenkamp naar
vluchtelingenkamp om de mensen een
hart onder de riem te steken.
(...)
Naar schatting 2500 burgers zijn tijdens
de alveninvasie gestorven. Het aantal
gestorven militairen betreft naar laatste
tellingen 795.
(...)
De alven hebben nog enkele bolwerken

die nog stand houden. Het betreft nog
niet geheel gelokaliseerde posities in
het gebied tussen de Demsterhuig en de
vulkaan Hampirion, de wouden tussen
Steenvoorde en Demsterkloof en het
gebied ten westen van ´t Wold, ten
noorden van de Smille. Deze posities
zijn door de Umbrische troepen
afgesloten, zodat de alven niet de kans
krijgen naar elders te trekken.
(...)
Door geheel Umbrië trekken nog wel
kleine groepen alven. Deze zijn
doorgaans op weg naar de
dichtstbijzijnde magische poort om te
kunnen hergroeperen. Alle poorten zijn
ondertussen beveiligd door militaire
troepen, zodat alven er geen gebruik
van kunnen maken.
(...)
Deze huidige situatie had niet bereikt
kunnen worden zonder het
bondgenootschap met de katmensen, de
materiële ondersteuning van
handelshuis de Rand en de
voortvarende acties van de troepen van
Kro Terlep.”
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Kro Terlep marcheert door
DOOR JAGO VAN WIJCK

De ontwikkelingen in Kro Terlep zijn,
ondanks de steeds verder afnemende
alvendreiging, nog lang niet gestopt.
Kwade tongen beweren dat Stadsheer
Trobbel alleen de zaken nog meer en nog
sneller naar zijn hand zal gaan zetten nu er
geen alven meer zijn om hem bezig te
houden. Feit is wel dat de Stadsheer een
nieuw onderwijs en opleidingssysteem in
heeft gevoerd. Het systeem van
gildeleermeester en gildeleerling blijft
gehandhaafd, maar gildeleden zijn vanaf
nu verplicht om hun leerlingen één ochtend
per week naar de stadsschool te sturen.
Daar krijgen de leerlingen onderricht in
lezen en schrijven en in het hanteren van
wapens. Dit heeft als doel om jonge
inwoners van Kro Terlep weerbaarder te
maken tegen zowel mensen die het woord
misbruiken als mensen die hun fysieke
kracht misbruiken. De Stadsheer verwees
in een korte toespraak naar de groep
avonturieren die in Umbrië al zoveel goede
daden hebben verricht, voornamelijk
omdat ze weten hoe ze voor zich zelf
moeten zorgen.
Daarnaast is het gildemeesters niet meer
toegestaan om geld aan te nemen bij het
aannemen van een leerling. Hiermee
worden leerlingen die meer talent hebben
niet meer opzij geschoven voor minder
talentvolle leerlingen wier ouders een
dikke buidel met goud meegeven. De
Stadsheer voorziet zo dat de jonge
inwoners van Kro Terlep worden opgeleid
in ambachten waar ze talent voor hebben.
In Elerionstad gaan ondertussen geruchten
dat de Keizerin in zal grijpen in de
ontwikkelingen in Kro Terlep. De vrijwel
totale hegemonie van het geloof der
Generaal is haar een doorn in het oog, zo
wordt gezegd. Niet zozeer omdat ze iets
tegen het Generaalsgeloof heeft, maar
omdat ze van mening is de overige
staatsgeloven ook ruim vertegenwoordigd
horen te zijn in elk van de Eleriaanse
deelgebieden. En Kro Terlep wordt elke
dag meer het exclusieve domein van de
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Generaal. Vrijwel alle Hemelkeizervolgelingen van enige statuur hebben de
stad al verlaten. Het Zonnegeloof en het
Natuurgeloof hebben nooit een erg grote
aanhang gehad in Kro Terlep, maar ook
hun toch al beperkte aantal volgelingen
neemt verder af.
De meeste inwoners van Kro Terlep zijn
ondertussen in een opperbest humeur. Er
wordt wel eens gemopperd door mensen
die door de nieuwe maatregelen enigszins
aan welvaart inboeten, maar niemand
oppert dat de nieuwe gang van zaken
onrechtvaardig is.
OPROEPEN

Armbanden nog vermist
Nog steeds niet gevonden: twee
armbanden, zilver en oranje. Voor een
afbeelding zie vorige uitgave van de Wilde
Post. Beloning voor informatie!
Kilian Quigley, alchimist
Assistent gezocht
Gezocht: assistent voor hulp in
laboratorium en bij verzamelen van
ingrediënten. Leerzame omgeving geboden
voor ambitieuze aspirant alchimisten.
Enige magische kennis wenselijk maar niet
noodzakelijk. Meld u bij Kilian Quigley,
rondreizend alchimist en bezweerder.
Aan hen die slechts drinken in goed
gezelschap: wij zoeken u! We bevinden
ons bij de rondreizende avonturiers... neem
contact op.

I NGEZONDEN MEDEDELINGEN

Kaarsenhouders van EMPORUM Pastielje zijn de
beste!
Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glaazen kandelaabers. Alle artikelen nu
tegen 10 pct. korting! E MPOREM Pastielje al XLII jaar
een begrip v oor toovenaars, oraakels en anderen die
verlichting zoeken.
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SPECIALE OPROEP

Eer hen die stierven!
Nu de strijd gestreden lijkt, en het tijd is om stil te staan bij alle gevolgen van de
verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste jaren, is het ook tijd om stil te
staan bij al die dappere inwoners van Umbrië die het leven lieten. Dan komen
als eerste in gedachten al die moedige mannen en vrouwen die de wapenen
opnamen om met al hun kunnen de alfse overheerser terug te drijven naar waar
hij vandaan kwam. Velen leven gelukkig nog, maar net zo velen lieten het leven.
Hun afwezigheid zal de komende jaren nog drukken op ons wonderschoon
Umbrië.
Maar ook talloze anderen hebben, niet zozeer gewapend, zich verzet tegen de
alven. Moeders die hun kinderen wilden beschermen tegen het leed wat alven
hen zouden berokkenen. Mannen die hun echtgenoten behoedden voor een
lijdensweg in een alvenkamp. Edelen die hun toekomst opofferden om de
burgers waarvoor ze verantwoordelijk waren een menselijke toekomst te bieden.
Het zal nog jaren duren voordat Umbrië weer enigszins op kan bloeien. Velen
zullen moeite hebben om met hun leven verder te gaan. En niemand zal nog
stoere verhalen vertellen over veldslagen en oorlogen van weleer. Want de
inwoners van Umbrië hebben nu hun eigen strijd gevoerd, en ze hebben ervaren
hoe wreed, pijnlijk en zinloos die is. Het zal generaties duren voordat ook deze
gebeurtenissen zijn verworden tot legenden en verhalen voor bij het haardvuur.
Leve zij die stierven! Voor Umbrië!

I NGEZONDEN MEDEDELING
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Opinie
De redactie heeft besloten om als
experiment een rubriek te beginnen die
gewijd is aan het uiten en bespreken van de
opinies die onder de burgers, edelen en
bestuurders van ons mooie land leven.
Natuurlijk hebben wij ook ruimte voor
ingezonden brieven, maar wij willen ook
ruimte bieden aan spontaan opkomende
meningen die meer ruimte vragen en die
geen reactie zijn op eerder door ons
gepubliceerde stukken. Wij hopen hiermee
het maatschappelijke debat te verrijken.
Onze ervaringen in de komende tijd zullen
bepalen of deze rubriek een vast onderdeel
van uw krant gaat worden.
Natuurlijk geldt het vaste voorbehoud: elke
geuite mening is de mening van de
brievenschrijver, niet die van de redactie
van de Wilde Post. De redactie aanvaardt
dan ook geen aansprakelijkheid voor
eventuele onwelgevallige standpunten of
uitdrukkingen. De redactie wijst erop dat de
Wilde Post een onafhankelijk orgaan is, wat
ernaar streeft om zoveel mogelijk nieuws te
brengen en stemmen te laten horen.
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sekte van personen die weinig met elkaar
gemeen hebben, anders dan hun wil om zichzelf
te verbeteren. Verbetering over de rug van
anderen, ook medegelovigen, is geen taboe is
binnen de sekte. Samenwerking komt wel voor,
maar is gezien de geheimzinnigheid en het
beperkte aantal sekteleden weinig vruchtbaar.
De sekte kent, volgens een priester, zogenaamde
“gelovigen” in alle kringen van de Eleriaanse
maatschappij, Maar dit is eerder een
verkooppraatje dan werkelijkheid, want
werkelijke namen worden niet genoemd.
Het zijn vreemd genoeg vooral middelmatige
personen, met hoop op een betere toekomst, die
zich aansluiten bij de sekte. Want personen met
werkelijk uitzonderlijke capaciteiten hebben
natuurlijke voldoende mogelijkheden binnen de
staatsgeloven, en de diverse gildes, om hun
ambities waar te maken en hun talenten te
benutten. Binnen de onvermijdelijke “rituelen”
van de sekte wordt door de priesters dan ook elk
mogelijk talent van elke gelovige uitgebreid
bevestigd.
De conclusie is, dat deze sekte, zoals de meeste
anderen, voor een kleine groep mensen een
middel is om goedgelovige burgers aan zich te
binden en macht over hen te verkrijgen.
OPROEPEN

GEZOCHT:

Ikli’s ‘Geloof het of niet’!

Beau van Lodor

DOOR JUSAN IKLI

Elerion kent vier staatsgeloven; voor elk wat
wils, zou je zeggen. Maar toch zit het in mensen
om eigen sektes, cultussen en andere
groeperingen te vormen waar zogenaamde
goden worden aanbeden. Vermoedelijk omdat ze
binnen de staatsgeloven niet vinden wat ze
zoeken. Maar misschien ook wel omdat de
afgelopen tijd, door de alveninvasie, de
keizerlijke inquisitie minder actief is geweest.
Na uitgebreid onderzoek is door de schrijfster
dezes een uitgebreid profiel samengesteld van
één van deze ketterijen.
De kern van deze ketterij bestaat uit het
aanbidden van een zogenaamde god die staat
voor het verbeteren van jezelf in elk opzicht.
Aanhangers ontmoeten elkaar, zoals in vrijwel
elke sekte, in kleine groepjes en kennen
doorgaans weinig andere sekteleden. De
zelfverklaarde priesters zijn doorgaans de
middelpunten van diverse groepen gelovigen.
En, weinig origineel, er zijn binnen de sekte ook
personen die zich paladijn noemen. Het is een

Voormalig korporaal in het leger van Leta wordt
vervolgd wegens verraad, diefstal, machtsmisbruik,
het te schande maken en onnodig in gevaar brengen
van enkele ondergeschikten en het negeren van
bevelen van zijn directe superieuren.
Uit naam van Kolonel Maximiliaan Benevrizo loof ik
5 zilverstukken uit voor degene die deze misdadiger
levend bij mij bezorgt. Hij zal gehoord en berecht
worden in Umbrië, volgens het militair recht.
Vaandrig Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon
Beste ogen,
Ik ben geïntrigeerd met uw kunde, het lijkt als of
u een ware profeet ben. Gezien dit is deze open
brief natuurlijk helemaal verwacht. Maar ik wou
u doch melden dat met mij alles goed gaat.
Veder lijkt het me interessant om met u van
gedachtes te wisselen gezien dat uw blijkbaar
ideeën hebt die u aan mij wilt melden.
Uw rug
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(VERVOLG OPINIE)

3) Alles is nu dik in orde in Muggenstein.

Over rassen, oorlog en motieven

Feiten die haaks staan op deze geruchten:

Een ooggetuigenverslag behoort neutraal te zijn.
Erg moeilijk. Laat ik daarom mezelf beperken
tot het weergeven van feiten, zonder daaraan
conclusies te verbinden. Dat kan de lezer van dit
geschrift dan, zo gewenst, zelf doen.
Muggenstein “voor”. Rurale gemeenschap,
bevolkt door grotendeels simpele mensen.
Originele keuken op basis van venkikkers.
Bekwaam geneeskundebeoefenaar onbezoldigd
ten dienste van allen. Afwezig edelman als heer.
Oude gebouwen en crypten veilig in het bos aan
het oog van nieuwsgierige vreemdelingen
onttrokken. Vrij van alfen.
Muggenstein “na”. Ontwrichte gemeenschap,
dun bevolkt door verbitterde, rouwende
autochtonen en zwaar bewapende allochtonen.
Beroofd van culinaire hoogstandjes. Speelterrein
voor vreemdsoortige creaturen, soms door
zelfverklaarde deskundigen als “demonisch”
geduid. Slagveld, doordrenkt met menselijk en
alvenbloed.
Tussen deze twee uitersten in: drie dagen onrust.
De aankomst van de “lokale” heer met “gevolg”.
Ontwrichting, zo niet vernietiging, van de lokale
economie. Aantasting van de lokale orde. Totale
onachtzaamheid voor lokale gebruiken en grove
schending van tradities. Oproer bij de
autochtone bevolking. Grimmige
vastberadenheid van de bezetters. Poging tot
moord. Moord. Standrecht. Grafroof.
Georganiseerd bloedvergieten op grote schaal.
Leugens.
Geruchten die de ronde doen en ik, als
ooggetuige, met klem moet weerleggen:
1) Het alvenleger is verslagen door het
“garnizoen” onder leiding van de lokale heer.
2) De strijders van de Generaal hebben zich in
de strijd onderscheiden.

1) Op initiatief van de alven is niet een veldslag,
maar een strikt gereguleerd groepsduel
uitgevochten. Dit initiatief (nogmaals,
gelanceerd door diplomatieke alven) heeft veel
bloedvergieten voorkomen. De alven hebben
zich hierbij zeer nauwgezet aan de door hen
eenzijdig opgestelde regels van die erestrijd
gehouden, en na hun daaraan toe te schrijven
nederlaag alsnog, hun woord getrouw, een als
onmenselijk te duiden militaire overmacht
teruggetrokken, er van afziend de kleine en
gehavende groep menselijke strijders en de
ongewapende lokale bevolking van Muggenstein
over de kling te jagen.
2) Voorvechters bij uitstek van de menselijke
“zaak” in dit gruwelijke gebeuren waren
huurlingen die, zonder hiervoor te zijn
aangeworven of vergoed, spontaan en zonder
religieus gebod ter zake hun bloed hebben
vergoten ten dienste van “de mensheid”. Als er
verder al sprake kan zijn van heldhaftig gedrag,
dient hierbij het sneuvelen van een Paladijn van
de Jaden Hemelkeizer vermeld te worden. Geen
der Generaalsvolgelingen werd ter plekke
geëerd buiten de eigen kringen.
3) Honger, treurnis en angst beheersen thans
Muggenstein, dit naar aanleiding van de aldaar
nooit eerder geziene vlaag van bloedvergieten en
de vreemde agressoren van uiteenlopende aard
die zich tussen “voor” en “na” hebben
gemanifesteerd.
Positieve persoonlijke lessen geleerd uit mijn
verblijf in deze gewesten:
- Niets is wat het lijkt te zijn.
- Sommige alven zijn eervol.
- Sommige mensen zijn eervol.
- Geniet van de lokale keuken, hoe exotisch ook,
zolang het kan (voor je het weet is het te laat).
Getuige L.

INGEZONDEN MEDEDELING

Genootschap van de Witte Salamander
Voor al uw wereldse en magische zaken
Neem contact op met Kilian Quigley of Val-Drah

De Wilde Post
Jaargang 11, nummer 1
(VERVOLG OPINIE)

Rechtspraak Krom?
Het is erg moeilijk als niet-jurist een rechtszaak
te doorgronden. Observatie (ogen en oren wijd
open) leert echter zelfs de leek dat het soms
behoorlijk mis kan lopen. Laten we een,
uiteraard niet realistisch, voorbeeld (puur voor
de lessen die er mogelijk uit te trekken zijn)
nader bekijken:
- Zwaar bewapende vreemdelingen roepen in
een kleine leefgemeenschap op tot
geweldpleging tegen een individu, op basis van
door angst gevoede haat.
- Een onbesproken ingezetene (in dit voorbeeld,
een simpel ambachtsman, ongewapend) van die
kleine gemeenschap wordt, voor het oog van
getuigen, koelbloedig afgemaakt door een
vreemdeling, die hierbij de eerder ten gehore
gebrachte laster aanhaalt.
- Na aanklacht door buren van het slachtoffer
worden als verantwoording voor de moord
religieuze overtuiging en pro-actieve
zelfverdediging ingeroepen.
Alsnog komt het tot een rechtzaak, bij gebrek
aan gepaste ruimte georganiseerd in de lokale
kroeg annex eethuis, zonder enige beperking van
toegang tot diezelfde ruimte. De rechter vordert
een groot aantal inwoners van het dorp en
vreemdelingen uit als jury. De banden van deze
lieden met betrokkenen (het slachtoffer
enerzijds, de moordenaar anderzijds) worden
niet onderzocht. Vragen worden lukraak aan
getuigen en de moordenaar gesteld door al wie
dat zint (de rechter, de verdediging, de
moordenaar, getuigen, toeschouwers, de waard,
...). De gegeven antwoorden onderstrepen de
religieuze motieven van de moordenaar.
Vermoedens als zou het slachtoffer een
gevaarlijk monster zijn, werden op geen enkele
wijze getest, laat staan bewezen, voor de moord.
Tijdens de rechtzaak, ondanks onderzoek op het
lichaam van het slachtoffer, wordt op geen
enkele wijze aangetoond dat de moord
“verantwoord” geweest zou zijn. Zelfs de
moordenaar duidt aan dat het slachtoffer geen
geweldenaar was. De verdediging staat letterlijk
met de broek op de enkels.
Duidelijke zaak, collegea burger? We kunnen er
van uitgaan dat exact dit standpunt in dit fictieve
voorbeeld ook door de hoofden speelt van de
nabestaanden van het slachtoffer, diens buren en
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vrienden, kortom: van allen die zich niet laten
verblinden door religie en, alsnog geloof
hoogachtend, een uitgesproken afkeer hebben
van wie datzelfde geloof misbruikt, erger nog:
geloofsplicht inroept om wandaden goed te
praten. Tevredenheid alom als blijkt dat,
ondanks het bevreemdende verloop van de
rechtzaak en de bizarre samenstelling (en
gedrag) van die jury, een “schuldig” vonnis valt.
Boeken toe. Ja toch? De uitspraak van een
passende strafmaat (ongetwijfeld netjes en van
alle twijfel ontdaan neergeschreven in ons aller
Keizerlijke wetboek) is dan ook maar een
formaliteit. Het recht heeft gezegevierd.
Tot zover dit voorbeeld. Enige gelijkenis met
bestaande situaties en/of personen, in heden,
verleden of toekomst, is puur toevallig. Mogen
wij hopen dat recht geschiedt, altijd en overal,
en dat onze wetten gelden voor allen, ongeacht
bezit, afkomst of beroepsactiviteiten. Moge wij
nooit geplaagd worden door een systeem waarin
opportunisme de overhand haalt en moordenaars
ontsnappen aan hun terechte straf (de dood?)
met als argumenten voor hun bloedvergieten hun
goede bedoelingen, hun religieuze
overtuigingen, hun (niet met bewijzen gestaafde)
vermoedens. En moge al wie er anders over
denke, zich snel een spiegel zoeken. Men stare
daarin en vrage zich af: “wanneer is het mijn
beurt om onbewust aanstoot te geven aan een
religieuze fanaticus, om vervolgens in mijn
onwetendheid vermoord te worden?”
Opgedragen aan alle kikkervangers in de Wilde
Landen
L.

Receptenhoekje
Gevulde Kameel
Recept uit Chem, voor 400 personen
300 dadels, 200 pleviereneieren, 20 karpers van 2
pond elk, 4 trapganzen (schoongemaakt en geplukt),
2 schapen, 1 grote kameel, kruiden.
Graaf een kuil. Laat vuur laaien tot de kuil tot drie
voet diep gevuld is met hete kolen. Kook de eieren
apart hard. Ontschub de karpers en vul ze met de
gepelde eieren en de dadels. Kruid de ganzen en vul
ze met de gevulde karpers. Vul de schapen met de
gevulde ganzen en vul de kameel met de gevulde
schapen. Wikkel de kameel in bladeren van de
Dhoum Palm en begraaf hem in de kuil. Laat hem
twee dagen bakken. Serveren met rijst.
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Ingezonden brieven
De redactie kent de waardevolle bijdrage van de
katmensen in de strijd tegen de alven. Dat een
enkeling niet blij is met deze nieuwe bondgenoten, en
inwoners van Umbrië, zal niemand verbazen. De
redactie wil haar lezers op de hoogte brengen van de
mening van dit soort personen, die zoals verwacht
hun schrijfsels niet durven te ondertekenen.
Hoed u voor Klauw!
In de vorige Wilde Post werd uitgebreid verhaald
over de hulp van de katmensen en hun leider, Grauw
Klauw r’mchr, in de strijd tegen de alven. Hoewel ik
vermoed dat de meeste katmensen oprecht zijn in hun
hulpvaardigheid en hoewel iedere strijder tegen de
alven natuurlijk hulde verdient, wil ik u wel
waarschuwen voor deze heer Klauw. Hij maakte
lange tijd als bisschop van de Generaal deel uit van
de groep rondreizende avonturiers die al jaren door
Umbrië trekken en kwam een paar jaar geleden ook
samen met hen in de Onderwereld terecht na het
mislukte ritueel in St. Walrick. In de Onderwereld
toonde Klauw zijn ware aard: op zijn bevel werd een
onschuldige avonturierster vermoord (een feit
waarvoor hij overigens nooit terecht heeft hoeven
staan) en hij kwam ongeschonden zonder escorte
terug uit de wildernis waar de demonische heer der
Leugens de scepter zwaaide. Het kan geen toeval zijn
dat de betreffende demon ook een katachtig uiterlijk
heeft, zoals demonologen u kunnen vertellen. Laten
wij vooral de mogelijkheid niet uitsluiten dat heer
Klauw het in de Onderwereld met deze demon op een
akkoordje heeft gegooid, hetgeen mogelijk de reden
is dat de Generaal hem niet langer als bisschop
accepteert. De residente zal ongetwijfeld niet blij zijn
dat het duistere verleden van haar nieuwste
bondgenoot wordt onthuld, maar de waarheid moet
gezegd worden!
uit veiligheidsoverwegingen niet ondertekend

De redactie is zich ervan bewust dat het standpunt in
onderstaande brief door sommigen als onzinnig
gevonden zal worden. De redactie plaatst deze brief
redactie vanuit het oogpunt dat ze alle geluiden
vanuit Umbrië een kans wil geven.
Vrouwen zijn goed in veel dingen maar niet in alle
dingen!
Ik kan wel honderd dingen bedenken waarin vrouwen
goed zijn, vaak zelfs beter dan mannen. Maar zo zijn
er ook wel honderd dingen te bedenken waar
vrouwen niet goed in zijn. Waarom laten we in
hemelsnaam toe dat vrouwen dan dingen doen die ze
niet aankunnen. En als het dan ging om het beslaan
van en trekpaard, dan was het nog niet zo erg.
Hoeveel leed kan dat berokkenen? Maar het gaat om
zaken waarvoor de typisch mannelijke daadkracht
nodig is, de mannelijke rationele geest. De
vaardigheid om knopen door te hakken en om
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stappen te nemen die recht op het doel af gaan! Ik
vraag me af, hoe kan het dat de leidende persoon van
Umbrië rondrent door ons mooie land? Hoe kan het
dat de alven zoveel ruimte kregen? Hoe kan het dat er
nooit troepen uit het overige keizerrijk ingezet zijn
om het leed van de Umbrische bevolking te
beperken? Waarom worden tovers van eigen bodem
zo beroerd opgeleid? Is het toeval dat bij al deze
kwesties vrouwen het laatste woord hebben?
Ik denk het niet. Er zijn nu eenmaal dingen waarbij
de vrouwelijke wijze van benaderen niet het
gewenste resultaat levert. Dus ik roep alle vrouwen in
Umbrië, en in het overige keizerrijk op: doe geen
dingen omdat mannen ze ook doen, doe dingen
waarin u goed bent.
Was getekend:
Remi Bandenlater
Loyaal maar kritisch inwoner van de provincie
Umbrië van het keizerrijk Elerion
WETENSCHAP

Sato’s sterrenhoekje
Ondanks de mist van de afgelopen periode heb ik nog
een aantal avonden naar de sterren kunnen kijken. De
toekomst is volop in beweging. Houdt stand!
Vissen: 20e sprokkelmaand - 20e lentemaand
Kijk uit dat u mensen niet te direct benadert.
Ram: 21e lentemaand - 20e grasmaand
U loopt al geruime tijd met een onaangenaam gevoel
rond.
Stier: 21e grasmaand - 20e bloeimaand
U bent betrokken bij een gebeurtenis waar twee
werelden op elkaar lijken te botsen.
Tweelingen: 21 bloeimaand - 21e zomermaand
Rust roest. Kom maar eens uit die luie stoel en ga
eens wat doen.
Kreeft: 22e zomermaand - 22e hooimaand
Uw idealen kunnen tot botsingen met anderen leiden.
Leeuw: 23e hooimaand - 23e oogstmaand
Laat iedereen maar eens zien dat met u niet te spotten
valt.
Maagd: 24e oogstmaand - 23e herfstmaand
U voelt zich helemaal niet lekker en eigenlijk is dat
niet zo vreemd.
Weegschaal: 24e herfstmaand - 23e wijnmaand
U bent een beetje verrast door de recente
ontwikkelingen. Maar u had ze kunnen zien
aankomen!
Schorpioen: 24e wijnmaand - 22e slachtmaand
U loopt met een gewaagd plan rond. Verwacht niet
van uw vrienden dat zij enthousiast zijn.
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Boogschutter: 23e slachtmaand - 21e wintermaand
Egomassage is weliswaar een prettige
tijdsverdrijving, maar het levert niet veel op.
Steenbok: 22e wintermaand - 20e louwmaand
U ligt met uzelf in de knoop. Neem de tijd om die te
ontrafelen.
Waterman: 21e louwmaand - 19e sprokkelmaand
Zorg er voor dat men merkt hoeveel u eigenlijk van
dat bepaalde onderwerp afweet.
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De Hemelse Generaal heeft bij zich
geroepen

Vermijn
Eerstegraads ingewijde priester der Generaal

Kunst & cultuur

Kansloos ten onder gegaan in een roekeloos
doch eervol duel
Heeft hij laten zien waar een priester van
Robin voor staat

Terfel als Wotan in schokkende
regie

Namens de Rode Klauw
Kyra van de Boegeeste-Kalliphon

Bij de Keizerlijke Opera aan het Grote Tempelplein
heeft de uit Noria afkomstige bas-bariton Bryn Terfel
dit weekeinde met veel succes zijn debuut gemaakt
als Wotan in een controversiële nieuwe productie van
Wagenaars Het Riviergoud, het openingsdeel uit het
operavierluik De Ring van Neveldwergen. Ondanks
de schokkende regie van Keis Warner, met
Neveldwerg Alberich die een van zijn onderdanen
doodbliksemt en Mime die ledematen van een rottend
lijk aftrekt, was de gehele voorstelling onder leiding
van muzikaal directeur Antonio Pappano een succes.
Terfel keert later dit seizoen terug in De
Schildmaagd.

INGEZONDEN MEDEDELING

Zijn laatste oversteek is begonnen
Wij rouwen om

Peerke de Veerman
Lafhartig en bloederig vermoord door
rondreizende avonturiers
Namens de inwoners van Muggestein
Hein de Beschermer

Ferdinand Heraldius
Als woorden tekort schoten en daden nodig
waren
stond jij altijd vooraan, voor ons geloof,
zij aan zij met anderen, tot op het laatst.

FAMILIEBERICHTEN

De Rode Klauw betreurt het overlijden van

Ferdinand Heraldius
Paladijn van de Hemelse Keizer
Altijd vooraan in de strijd te vinden
Hoewel niet eens gehuld in het rood-zwart
Onze gedachten gaan uit naar Rigor

Als held gestorven voor een vrij Umbrië
zal je een ereplaats krijgen aan het eeuwige
broedermaal van de Hemelse Keizer
Je medegelovigen van de Jaden Hemelkeizer

Lina Hendriksdochter
Als daden tekort schoten nam jij het woord.
Achter een sluier van eenvoud sprak jouw
glimlach vaak boekdelen.
We respecteren je laatste keuze en hopen op
een weerzien
aan het hemelse broedermaal.
Je medegelovigen van de Jaden Hemelkeizer

