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Geplaagd Ridder toont zich
bedachtzaam diplomaat
DOOR JAGO VAN WIJCK

Op zoek naar recente informatie over
het wel en wee van ons buurland Incendia, had uw verslaggever het buitengewone geluk om in gesprek te raken met Melchior d'Alenson, baron
van Vuurendal. Baron d'Alenson, net
terug van een rondreis door Umbrië,
was ooggetuige van recente gebeurtenissen in het dorpje Achterbeek, hoog
in de bergen die de grens vormen met
Incendia.
De baron vertelde op zijn reis de graaf
van Heemdal, Clavicus Akarius, ontmoet te hebben. Deze beroemde Rode
Ridder, recent weduwnaar, was zelf op
reis naar het pittoreske dorpje Achterbeek, om daar in alle rust te trachten
zijn verlies te verwerken. De baron
vertelde onder de indruk te zijn van de
beheerstheid en standvastigheid van
graaf Akarius, en besloot hem te vergezellen. In Achterbeek bleek het inderdaad zeer rustig, en uw verslaggever was al aan rondkijken naar een betere bron, toen de baron liet vallen dat
er vanuit Achterbeek een grensovergang naar Incendia liep, en wel door
een recente doorgang in de mijnen al-

daar. Er schenen zelfs enkele Elerianen
op Incendiaans grondgebied terecht te
zijn gekomen.
Toen bij dat bericht mijn wenkbrouwen omhoog schoten, haastte de baron
zich om mij te verzekeren dat zowel
Elerianen als Incendianen zich daar
zeer hoffelijk gedroegen. Men wist elkaars zeden en wetten nauwgezet te
respecteren, en enkele verdwaalde Elerianen waren door vriendelijke Incendianen terug naar de mijngangen gegidst.
Of het daarbij bleef, vroeg ik de baron.
Hierop kijk hij bedroefd, en schudde
het hoofd. In de Incendiaans nederzetting nabij de grens, scheen zich Annilaro Libor Ductor op te houden, voorheen bekend als de magiër Orion Falls.
Baron d'Alenson haalde hierbij een
aantal wetsbepalingen aan, waaruit
bleek dat de heer Falls vanwege zijn
dubbele nationaliteit zich diende te
verantwoorden voor een voorgeval
eerder dit jaar. Met ware plichtsbetrachting besloot graaf Akarius af te
reizen naar Incendia,
(Vervolg op pagina 2)
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ondanks het feit dat hij in Achterbeek
was om bij te komen van zijn zware
beproevingen. Om zeker te zijn dat de
wet - zowel de
Eleriaanse als de Incendiaanse - zou
worden nageleefd heeft de baron twee
paladijnen van de Jaden Hemelkeizer
met hem persoonlijk meegezonden.
Graaf Akarius is zoals reeds gemeld
des avonds afgereisd naar Incendia, en
trof daar inderdaad zoals gemeld Orion
Falls aan. De graaf heeft de heer Falls
verzocht om met hem mee te komen
naar Elerion om zich aldaar te verantwoorden voor het Eleriaans recht. Uiteraard zou graaf Akarius er niet over
peinzen om de heer Falls op Incendiaans grondgebied te arresteren, maar
volgens de getuigen ging dit vrij evidente feit aan de heer Falls voorbij.
Wellicht door het late uur, wellicht
door het geruis van de wind door de
bomen of door eventuele alcoholische
versnaperingen genuttigd, dan wel
door vermoeidheid van de lange reis
begreep de heer Falls de bedoelingen

van de graaf verkeerd en ontstond een
woordenwisseling die uitliep op een
kleine schermutseling. In de verwarring en door het verraderlijke terrein
(men kan gemakkelijk struikelen des
nachts in het woud) zijn hierbij helaas
aan beide zijden slachtoffers gevallen,
waaronder ook de heer Falls. De getuigen zijn het er over eens in hun verslag
dat graaf Akarius op generlei wijze beticht kan worden van een onheuse dood
van de heer Falls. De overledenen zijn
later door hun respectievelijke landgenoten voorzien van een passend laatste
afscheid.
Na mijn condoleances voor de betrokkenen te hebben aangeboden, vroeg ik
de baron nog of hij iets kon vertellen
over het plotselinge uitblijven van enig
ander bericht uit Incendia. Daar was,
volgens baron d'Alenson, niets geheimzinnigs aan. De mijngang die
doorgang bood naar Incendia bleek instabiel te zijn, en is weinige tijd later
ingestort. Voor meer nieuws uit Incendia, zo grapte de baron olijk, diende ik
op zoek te gaan naar toeristen die andere grensplaatsjes bezocht hadden.

Advertentie

MASSEUR
Deca Al ’ Dente
Heeft u last van een zere nek, rug of voeten?
Vraag naar Deca Al’Dente hij helpt u er zo vanaf.
2 Zilver voor Nekmassage
1 Zilver per Voetmassage (mits schoon!)
2 Goud voor gehele Lichaamsmassage
Lichaamsmassage (Privé)

Succes & discretie gegarandeerd
Ambachtshuis Al’Dente
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Droogte drijft broodprijs op

Rampen woedden door Umbrië

DOOR JACOBA KWAKKELMANS

DOOR FEMKE NEKEPA

Nieuw-Woudenburg. De aanhouden
droogte van de afgelopen maanden
dreigt ervoor te zorgen dat er een tekort aan graan ontstaat. De resident
laat bij monde van zijn secretaris weten
dat hij niet zal toestaan dat door het
ontstane tekort aan graan de broodprijs
onverantwoord zal stijgen. Dubieuze
handelaren lijken garen te spinnen door
het opkopen van de voorraden die er
nog zijn. Desgevraagd zei de heer
Tambourton dat de burgers van de
Wilde Landen zich geen zorgen hoeven te maken. “De resident en zijn staf
houden de zaken goed in de gaten en
we zullen ingrijpen als dat nodig mocht
zijn.”

Er lijkt geen einde aan te komen. Het
afgelopen jaar kende al heel wat ongebruikelijke vervelende gebeurtenissen,
rampen beter gezegd. Maar nieuwe
rampspoed blijft de kop op steken in en
om Umbrië. Zo hebben in Zoutelande
door heftige regenval diverse daken
van zoutopslagplaatsen het begeven.
Ruim driekwart van de opgeslagen
voorraden zijn doorweekt en daarmee
ongeschikt voor de handel. Een
woordvoerder van de zoutwinners gaf
aan dat met enig geluk volgende zomer
de verloren gegane zoute gedroogd
kunnen zijn. "Niet dat het dan de oorspronkelijke kwaliteit zal halen, maar
we kunnen het dan tenminste verkopen."
Keizerlijk handelshuis De Rand heeft
door blikseminslagen een groot deel
van haar opslag in vlammen zien opgaan. De bliksem raakt het pand welgeteld zeven maal op één avond! Diverse andere handelaren hebben razendsnel hierop ingespeeld en hun
prijzen verveelvoudigd. Slecht ingrijpen van de stadswacht van NieuwWoudenburg kon de daarop volgende
rellen snel de kop indrukken.
Onverklaarbare windhozen hebben
zowel de randen van 't Wold als het
Mekkerbos nabij Kasparwolde geteisterd. Vele bomen werden ontworteld,
maar tot overmaat van ramp ook nog
zodanig vernield dat ze totaal ongeschikt zijn geworden van alle andere
doelen dan haardhout.
Vele getroffenen hebben zich via hun
lokale druïden tot de aartsdruïde van
Umbrië gewend, gezien de aard van de
rampen. Aartsdruïde Mutaron schijnt te
hebben geantwoord dat er helemaal
niets natuurlijks is aan al die rampen.

Opluchting in Heemdal
DOOR ARCO VAN GALEN

De bende die Heemdal en de wijde
omgeving teisterde heeft de laatste tijd
niet meer van zich doen horen. De uiterst gewelddadige overvallen van deze
bende vinden tot grote opluchting van
de bewoners van de streek niet meer
plaats. Even plotseling als ze opdoken
zijn de wrede overvallers weer verdwenen. Opvallend was dat bij de
overvallen extreem veel geweld gebruikt werd. De meeste slachtoffers
waren eerder bezweken aan bloedverlies dan aan de directe gevolgen van de
overval. Gesproken wordt van een gemaskerde bendeleider die schreeuwend
als een bezetene zijn mannen voorgaat
in het inhakken op zijn slachtoffers.
Andere getuigen reppen van een overval vanuit een goed geplande hinderlaag.
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Winnaars MBO wedstrijd DUH bekend.
DOOR ESMERALDA WREVELING

Geheel in lijn met de vernieuwende
stijl die de DUH hanteert werden afgelopen week de winnaars van de Meest
Belovende Onderzoek (MBO) wedstrijd in een open bijeenkomst op de
DUH Zonnestijn door niemand minder
dan de rectrix Leone Thijse gepresenteerd. Met niets minder dan een beurs
voor een jaar lang gesponsorde wetenschap, beschikbaar gesteld door de UH
en Senaatsgelden, werd er vanuit alle
hoeken des lands flink geconcurreerd
voor deze gewilde prijs.
Uiteindelijk viel de prijs op het onderzoek van een jong vrouwelijk talent
genaamd Theresa Grevelingen, afkomstig uit Lodor en haar onderzoeksrapport over het gebruik van de Enciqaanse rode bors-tor in het bestrijden van
de spintluis in de Eleriaanse gewassen.
Deze tor zou het verlies van opbrengst
van lage gewassen geïnfesteerd met
spintluis zoals aardappelen met zeker
15 procent kunnen verminderen. Dit is
minstens anderhalf maal zo effectief
als de gangbare druide zang om de luis
te verdrijven zonder de kostbare tijdsinvestering die dit met zich meebrengt!
Hoewel commentaar van lokale druïden luidde dat deze bors-tor in Elerion
al gauw tot een plaag zou worden zonder diens natuurlijke vijanden, werd dit
snel overstemd met boegeroep door de
aanwezige gasten waarop verder commentaar uitbleef.
Andere opmerkzame en geprezen inzendingen waren een laat verslag over
de lange termijn gevolgen van de paarse plassen, de herziene hypnosetechnieken tegen monsterangsten en een
opmerkzaam geologisch onderzoek
naar een vreemd nieuw gesteente afkomstig uit Incendia.
De afsluitende woorden van rectrix
Leone op een zichtbaar enthousiast publiek waren inspirerend. 'Het overwel-
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digende aanbod van de tientallen inzendingen is niet alleen een teken van
de ontwikkelende stroming intellectuele vergroting die mede door de UH en
de dependances is ingezet, maar ook
tekenend voor de vrije geest van denken van deze tijd, die met dit soort initiatieven een nieuwe, veelbelovende
toekomst voor ons allen zullen inluiden. En waar wij allen uiteindelijk
van zullen profiteren!’
De gedetailleerde onderzoeken en hun
bevindingen kunt u in lokale bladen en
op de DUH’s inzien..

Het is stil aan de overkant
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

De situatie tussen het Keizerrijk Elerion en het naburige Keizerrijk Incendia
verergert. Of verbeterd, afhankelijk
van hoe men ‘er in staat’. Feit is dat de
grenzen met Incendia nog steeds gesloten zijn voor eenieder, behalve de
hoogste Keizerlijke vertegenwoordigers. De lokale handelaars aan de
grens, die hun inkomsten zagen verveelvoudigen sinds de grenzen open
gingen zijn al morrend op audiëntie
geweest bij resident Loyauté. Oplettende lieden is ook opgevallen dat zowel een uitgebreide delegatie van handelshuis De Rand als van handelshuis
Mulder meerdere malen de resident
hebben bezocht de laatste maanden. De
residentieel woordvoerder heeft aangegeven dat “er niets nieuws te melden is
met betrekking tot het geachte buurland Incendia.”
Incendiaanse bezoekers zijn al sinds
maanden niet meer waargenomen in
Umbrië. Enkel in Zonnestein verblijven nog een tiental Incendianen op het
door hen in bruikleen gekregen stuk
grond. De in Zonnestein aanwezige
Keizerlijke garde is recentelijk uitgebreid met een twintigtal manschappen.
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Waar was u toen......
er 'niets' gebeurde in Achterbeek?
DOOR LOUIS DEN JONGEN

Er zijn twee zaken die voor geschiedkundigen en historici van het grootste
belang zijn. De eerste ligt voor de
hand: grootse gebeurtenissen. Denk
aan de troonbestijging van Keizerin
Leta, De geboorte van prinses Shagar,
het Grote Umbrische Naoorlogse overleg, de recente alvenoorlog enzovoort,
enzovoort. Dit soort gebeurtenissen
zijn voor mij en mijn vakgenoten als
kaas voor een Ragskalo, als een dryade
voor een druïde, als renegaten voor
ridder van de Rode Roos: de drijfveer
voor hun bestaan.
Maar zoals ik al stelde, er zijn TWEE
zaken van essentieel belang in deze. En
de tweede ligt minder voor de hand als
de eerste, sterker nog, ligt in het geheel
niet voor de hand voor hen die mijn
vak niet volledig beheersen. Ik zal u
niet langer in spanning houden, de
tweede kern van het geschiedschrijven
is 'niets'. En dit mag dan nu nog mystiek klinken maar leest u vooral verder.
Wanneer er ergens in de geschiedenis
niets gebeurd dan hoort de ware historicus zijn oren te spitsen. De belangrijkste vervolgstap is om te analyseren
of er toch wel iets gebeurd is, maar dat
het weinig interessant was. Denk aan
de negenentwintigste weekmarkt van
dit jaar in Nieuw Woudenburg, of de
komst van drie vaten verse mede in
Herberg 'De Gouden Raat' nabij Griffioen, de nieuwste vrijer van de zesde
dochter van boer Harms in Steenwolde.
Daar gebeurde wel degelijk iets maar
niet iets wat voor de geschiedschrijving van belang is.
OF het kan het geval zijn dat ondanks
alle pogingen om informatie te vergaren er volgens de meerderheid der
bronnen 'niets' gebeurd is. Werkelijk!
Hoe men ook vraagt, zoekt, beluisterd,
er is op een locatie op een tijdstip, vol-
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gens alle verkrijgbare gegevens 'niets'
gebeurd. Alsof het leven, het dagelijkse incluis, een periode op heeft gehouden te bestaan. En die vondst, dat
'niets' duidt in tegenstelling dan wat
men zou denken, op gebeurtenissen
nog groter van belang en invloed op de
geschiedenis dan de algemeen bekende
grote gebeurtenissen zoals ik aan het
begin van deze tekst toelichtte.
Dus geachte lezer, denk nog eens over
uw verleden na, zijn er momenten geweest dat u heeft gehoord dat er ergens
'niets' zou zijn gebeurd. Niets bijzonders, niets alledaags? En beantwoord
met dan met dat in gedachten mijn
vraag: Waar was u toen.....er 'niets' gebeurde in Achterbeek.

Grote brand in Griffioen
DOOR KAREL HELPERDA

De feestelijkheden van het sluiten van
het tentenkamp van kamp Griffioen
zijn nog maar net achter de rug of de
eerste tegenslag voor het nieuwe dorp
tekent zich af. De gloednieuwe opslagruimte van herberg ‘de struise veer’ is
volledig uitgebrand. De herberg zelf
kon maar net gered worden van de alles verterende vlammenzee. “Ik had net
nieuwe voorraden perkament en appelcider ontvangen.” verzuchtte Gjald
Knarst tegen onze verslaggever. ”Nog
zo’n tegenslag en ik kan de tent wel
sluiten.”

Advertentie

Ashna Zogolli laat weten
dat mensen welkom zijn om
tot haar familie toe te
treden.
Geïnteresseerden kunnen
zich bij haar melden.
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Het is hier geweldig!
DOOR CORRIE MEES

Tijdens mijn verblijf in Elerion-stad,
waar ik het bezoek van stadsheer
Trobbel van Kro Terlep aan Keizerin
Leta volgde, had ik de kans om de
vermaarde Senator voor Umbrië Elric
de Weldoener te spreken. Het onderstaande vraaggesprek kwam daaruit
voort.
Geachte Senator hoe gaat het u in de
grootste stad van Elerion?
"Prima, prima, maar zeg maar Elric, ik
ben nog steeds een man van het volk."
Heer Elric, kunt u kort schetsen wat u
zoal al bereikt heeft voor het Umbrische Volk?
"Ach, tja, in de senaat gaan dingen niet
zo snel, er worden veel voors en tegens
tegen elkaar afgewogen alvorens tot
een standpunt en besluit kan worden
gekomen. Vanzelfsprekend heeft elke
zaak meerdere aspecten die vanuit diverse standpunten geheel anders beschouwd kunnen worden. Al moet ik
zeggen dat ik goede hoop heb dat de
export van zowel turf als kikkers uit
Umbrië binnen luttele jaren een grote
stijging zal gaan kennen. Maar daar
kan ik nu nog niet meer over zeggen."

Hoe is uw houding ten opzichte van het
naburige Keizerrijk Incendia, waar ons
eigen Umbrië binnen het Keizerrijk
nog het meeste mee van doen heeft.
"Incendia, Incendia, ach ja, onze noorderburen. Prima, prima, we moeten elkaar gewoon wat beter leren kennen en
wennen aan elkanders gebruiken en
gewoonten. Ik denk dat het voor Umbrië een geweldige kans kan zijn als de
handel met Incendia nog verder in omvang toeneemt. We hebben altijd al
wat last gehad van onze excentrische
ligging binnen het Keizerrijk en dan
zouden we nu eensklaps de poort naar
Incendia kunnen vormen voor alle
handelswaar vanuit het ganse Keizerrijk. U kunt u indenken wat dat zou betekenen voor de welvaart in onze
mooie provincie. Had ik u al verteld
over mijn verwachtingen met betrekking tot de turf- en kikkerexport?"
Jazeker had u dat, maar bent u niet bekend met de volledige sluiting van
grenzen door Incendia richting Elerion?
"Oh, is dat zo. Dat is niet zo best dan.
Ach, wat vervelend. Ik zal daar aanstonds een gesprek over beleggen met
Vrouwe de Biënhof en Heer Zippolantis. Zorgwekkend inderdaad."
(Vervolg op pagina 7)

Advertentie

UNF bestrijd rottingen
Achterbeek, wanneer in achterbeek op de 27ste lentemaand een groot gevecht tussen het daar
aanwezige leger en een groep opgeschoten ondoden gaande is, breekt er een grootschalige
rottingsziekte uit.
Het Umbrisch Natuur Fonds (UNF), waarvan een groot deel van het bestuur toevallig aanwezig was voor een vergadering, riep direct een algemene genezing af. De zieken liepen uiteen
van Ridders Petraei, en andere avonturiers. Allen zijn gered door tijdig ingrijpen van het
UNF. De dagen na het voorval zijn er nog verscheidene malen controles uitgevoerd, maar
geen van allen vertoonde bijwerkingen of andere problemen.
“Alles moet gedaan worden om dit soort ziektes bij de kiem uit te roeien. Wij dulden geen
onnatuurlijke ziektes en zullen dit dan ook bevechten waar wij kunnen. De Natuur heeft ons al
genoeg ziektes gegeven om de balans te bewaren, hier heeft zij geen ondoden voor nodig. Het
UNF zal dan ook alles in het werk stellen om dit soort gebeurtenissen te controleren.”
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dat allemaal weer recht gezet heb ik
begrepen."
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Heeft u verder nog interessante informatie voor de lezers van de Wilde Post,
wellicht over Keizerin Leta, die zoals
bekend zo'n nauwe band heeft met
Umbrië?
"De Keizerin, nee die zien we de laatste tijd niet zoveel meer in de senaat.
Wellicht omdat haar dochter verdwenen is, nou ja verdwenen, ze is even
weg geloof ik, ze wordt niet veel in het
openbaar gezien bedoel ik. Ja, dat was
het, ze is veel bezig met haar opleiding, ergens."
Bedoeld u dat Prinses Shagar zelfstandig op reis is?
"Nee, nee, zeker niet, dat bedoelde ik
helemaal niet. Ze is bezig haar opleiding af te ronden. Zich probeert zich in
te leven in het volk, en dan is het niet
handig als iedereen weet waar ze is. Ja,
dat was het."
Wat vind u overigens van de situatie op
uw landerijen thuis in Umbrië?
"Prima, dat vind ik prima. Men heeft
wat jaren geleden niet helemaal begrepen hoe ik het allemaal bedoeld had,
maar met behulp van de Inquisitie is

En de positie van Incendia in Zonnestein, het feit dat zij een stuk grond in
bruikleen hebben gekregen, en dat
herhaaldelijke aanvallen op hun ambassade aldaar hebben plaats gevonden?
"Ach, dat is vervelend ja, ik wil zeggen, dat stuk grond in bruikleen was
vanzelfsprekend een logische geste nadat daarvoor een hoogwaardigheidsbekleder van Incendia zo ongelukkig ten
val kwam in Zonnestein. Dat anderen
daar dan weer een punt van maken is
erg spijtig. Gelukkig weet ik dat mijn
eigen bevolking volledig achter me
staat in deze kwestie. Wat mij betreft
kunnen we met ons allen prima samenleven zonder altijd maar weer op de
verschillen te focussen. Overeenkomsten daar gaat het om.
Mag ik u bedanken voor dit openhartige gesprek heer Elric?
Jazeker mag dat.
Dank u voor dit openhartige gesprek
heer Elric.
Het genoegen was geheel mijnerzijds.

Advertenties

Nieuws inzake Weduwe Van Vennehove
Na grondig onderzoek en uitvoerige ondervraging is gebleken dat de arme weduwe van Vennehove geheel onschuldig en ontoerekeningsvatbaar is. Ze heeft niets met de zaak van doen
en is enkel slachtoffer van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bovendien ging
het per ongeluk.
Posters die verwijzen naar deze vrouw zijn bij deze niet rechtsgeldig meer.
Grote Paardelul zoekt man
Gezocht: Stevige dekhengsten- in de bloei van hun leven- om de Zogolli familie te versterken.
Geïnteresseerden kunnen zich op de 17e van de herfstmaand bij de
plaatselijke herberg Den Gulden Raat nabij Reutelpaal aanmelden voor
een persoonlijke kennismaking.
Corresponderen kan ook indien gewenst. Brieven kunnen gestuurd worden
naar Ashna Zogolli,Umbrië.
S.v.p. Goudstuk bijsluiten voor de retour zending.
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De strijd was kort maar hevig en jullie dood evenzo.
In het gevecht tegen de verrader Orion Falls zijn jullie roemvol gesneuveld met
eer en geweten! Daarom eren wij jullie nu in naam van het volledige Strijdersgilde!
Abdul Hafiz
Joseb Jankauskas
We zullen jullie nog lang missen
Y Viva!

Joseb
Van de riolen in Elerion stad tot in de wouden van
Umbrie
20 jaar vriendschap, 20 jaar ongein
Voor een Nomadi was je best een goede vrind
Ik zal je missen
Swentibold

Ridder Baldur van de Witte Roos
Jij was de beter van ons twee
Het leven is niet eerlijk
De dood nog minder
Weet dat je gewroken bent
Swentibold
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Baldur van Zilverbeek
Hij vocht eervol.
Was er voor hen die hulp nodig hadden.
Was er voor zijn strijdmakkers.
Kwam zijn woord altijd na.
Hij heeft zichzelf geridderd door te laten zien een ridder te zijn.

Het strijdersgilde

In memoriam
Rene Van den Grafheuvel
Zich dapper opgeofferd,
zodat zijn broeders veilig terug thuis konden geraken.

Het Strijdersgilde

In memoriam
Baldur Van Zilverbeek
Gestorven in de strijd tegen onrecht.

Het Strijdersgilde
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De natuur zal jullie daden nooit vergeten:
Abdul-hafiz
Ridder Baldur van Zilverbeek
Joseb Zigolli
Tyra Banks (Pluisje)
De tijd was te kort.
De toppen te laag.
Het gevecht was groot.
De plannen reeds klaar.
Het aanbeeld bleef stil.
maar het vuur brandde fel.
Terwijl de lente bloeide,
viel de herfst veel te snel.
de ziekte geneest,
maar wij treuren wel.
Namens de Natuur:
Druïde Indra Zomerzon
Paladijn Simon de Kok

En toen hield het pad op voor
Joseb Zogolli
voorheen bekend als Joseb Janzkauskaz
Jouw reis gaat verder, dan wij je
dag lieve papa
Namens de Zogolli familie,
Ashna Zogolli

Een groot verlies voor Elsenia.
Een groot verlies voor het strijdersgilde.
Rene (dun Stopper) van de Grafheuvel is niet meer.

Het strijdersgilde

kunnen volgen…
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UNF
Umbrisch Natuur Fonds

Vier kaarsen die fel branden
In een oorlog zonder landen
voor wie in vrijheid geloofd
Door een zee van vuur gedoofd
Als een baken in de nacht
werden ze reeds verwacht
Het offer is gemaakt.
De Natuur heeft gewaakt.
Wij zullen ze niet vergeten
Ieder zal hun daden weten
De AlVader heeft ze opgenomen
Totdat de AlMoeder ze laat komen

Jaren vocht ze voor jullie tegen Alven
In de schaduwen, waar geen strijder gaat
Waar één man liep, moest een leger uitgaan
Tientallen ridders in het centrum van de linie
In de schaduw bevocht zij tiental ondoden,
Opdat de graaf zijn graf niet zou vinden
Laat ieder weten wie de ware heldin was
Want de ware liep niet in staal, maar in schaduw
In vertrouwen geschaad
Voor het bloed van onze vijand gaan wij lopen
Tyra rust zacht, wij vergeten je nooit.
Rob Roy,
Hoofdman van de boswachters.

