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Huwelijk de maarschalk gesneuveld 
	  
	  

van onze society verslaggever 
	  

	  

Uit Elerion Stad bereikt ons het bericht 
dat het huwelijk van de beroemde 
orkbalspeler Alfons de Ruitenbreker, 
beter bekend als de maarschalk, na ze- 
ven    mooie    jaren    gesneuveld     is. 

	  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
EOB kreeg Alfons een klap in het ge- 
zicht van zijn vrouw waarna de gevier- 
de orkbalspeler de scheiding aanvroeg. 
“We zijn uit elkaar gegroeid. Heel 
jammer maar er is niets aan te doen.” 
Laat de maarschalk vanuit Melchibar 
weten.  Van verschillende kanten ko- 
men berichten dat het huwelijk al 
maanden op springen stond. De vele 
rondreizen van de orkbal legende ter 
promotie   van  de  sport   worden   ge- 
noemd als oorzaak van het uit elkaar 
groeien van het paar. Beide kemphanen 
ontkennen de hardnekkige geruchten 
over vreemdgaan met klem. Sylvie de 
Ruitenbreker  zal  in de  echtelijke  wo- 

ning blijven wonen terwijl Alfons op 
zoek zal gaan naar een nieuw onder- 
komen  zodra  hij  teruggekeerd  is  van 
een promotietour door Encique. 
	  
	  
	  

	  
Samenzweerders ontmaskerd in 

Nieuw-Trollendam! 
Nieuwe barones stelt orde op zaken 

	  

	  
Dienaren van het keizerrijk hebben in 
het anders zo idyllische Nieuw- 
Trollendam een netwerk van samen- 
zweerders   ontmaskerd.   Door  middel 
van slinkse infiltraties, bedreigingen en 
chantage had de betreffende groep zich 
tot in het hart van het rustige dorp ge- 
werkt, van waaruit zij een onzichtbaar 
schrikbewind voerden over de lokale 
bevolking. 
Karel Krelisse, een lokale aardappel- 
boer, vertelt: “Het was verschrikkelijk! 
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Eerst waren we nog hartstikke blij met 
nieuwe mensen, maar al snel was dui- 
delijk dat het niet goed zat. Al die 
vreemde lichten en geluiden de hele 
nacht. En wie commentaar had, ver- 
dween al snel. En dan begon het gegil 
en gekrijs in de nacht. Ik heb er nog 
nachtmerries van.” 
De  samenzweerders,  naar  verluid  een 
tak van de gevreesde groepering Con- 
dotieri Magistri, dachten in Nieuw- 
Trollendam rustig hun gang te kunnen 
gaan. De onverwachte toestroom van 
rondreizende avonturiers bracht hun 
plannen echter in gevaar. Al snel wer- 
den de renegate tovenaars ontmaskerd 
en gearresteerd door het keizerlijke le- 
ger. Op nog onbekende wijze zijn zij er 
helaas in geslaagd om uit hun gevan- 
genis te ontsnappen. Namens de leger- 
leiding van Umbrië laat Majoor Ramos 
weten “teleurgesteld” te zijn in de ont- 
snapping van de staatsgevaarlijke lie- 
den, maar er “het volste vertrouwen” in 
te hebben dat zij spoedig alsnog inge- 
rekend kunnen worden. 
De kersverse barones van Hoenderloop 
tot Trollendam, vrouwe Alexis Hoen, 
was zelf een van de slachtoffers van de 
monsterlijke experimenten van de 
voortvluchtigen. Zij heeft direct een 
huiszoeking gelast in alle woningen in 
haar baronie om nadere samenzweer- 
ders uit te sluiten. Naar verluid hebben 
diverse recentere bewoners zich disc- 
reet uit de voeten gemaakt; hun wonin- 
gen waren  verlaten  bij aankomst  van 
het lokale gezag. 

Gulle gift van familie Frost 
Nieuwbouw stadswacht moet orde brengen 

	  

	  
Dat de familie Frost als handelshuis 
lange tijd onbekend is gebleven doet 
niets af aan haar vrijgevigheid. Een 
handelshuis is niet iets wat men associ- 
eert met schenken en geven, maar het 
tegendeel blijkt waar. 
	  
Een vooraanstaand  lid van de familie, 
de heer Olivier Frost, leerde baron Be- 
rend-Jan van Galen kennen tijdens zijn 
inspectieronde door Umbrië. De twee 
troffen elkaar in Nieuw-Trollendam 
waar de familie Frost sinds enige tijd 
een vestiging heeft van hun keten van 
Club Inferno. 
	  
Voor de mensen die nog niet hebben 
kennisgemaakt met deze nieuwe vorm 
van verblijfsmogelijkheden een kleine 
uitleg; het gaat hier om een aantal eta- 
blissementen waar mensen op dezelfde 
manier  worden  verzorgd  zonder  dat 
men rekening houdt men rangen en 
standen en waar men op de wenken 
wordt bediend door kundig personeel. 
Eenmaal  lid  van  de  club,  kan  men 
overal in het keizerrijk terecht voor de- 
zelfde exclusieve behandeling. Onder- 
getekende   kan   dit   alles   bevestigen, 
want  ik  ben  nog  nooit  zo  goed  ver- 
zorgd op een reis voor de Wilde Post 
als  in  Club  Inferno.  Het  is  ook  een 
plaats waar men in alle rust kan zaken- 
doen zonder gestoord te worden door 
liedjeszangers van minder goede kwa- 
liteit. 
	  
Critici beweren dat de club een manier 
is om alleen de elite te bedienen, maar 
uw verslaggever  heeft met eigen ogen 
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kunnen waarnemen dat ook mensen 
werden toegelaten die bijvoorbeeld 
weinig  meer  dan  wat  roze  onderkle- 
ding droegen. 

	  
Na wat gesprekken tussen de baron en 
de heer Frost werd er door de laatstge- 
noemde besloten om naar eigen zeggen 
“iets te doen voor een ander” om ver- 
volgens enkele bekwame vaklieden te 
sturen, vergezeld door een flink geld- 
bedrag voor de bouw van een nieuw 
onderkomen voor de stadswacht. Om- 
dat die organisatie sinds enige tijd aan 
het groeien is, voldoet het huidige ge- 
bouw niet langer aan de wensen van de 
wacht. 

	  
Een prachtige nieuwbouw is intussen 
gestart en zoals de plannen er nu liggen 
zullen misdadigers  niet langer hoeven 
te worden opgesloten in kippenhokken, 
maar echte cellen. De feestelijke ope- 
ning van het stadswachtgebouw staat 
gepland   voor   over   een   half   jaar. 

	  
	  
	  

	  
Aanslag op Incendiaanse ambassa- 

deur verijdeld 
Ductor ontsnapt aan de dood 

	  

	  
Schokkend nieuws uit Zonnestein! Een 
hooggeplaatst lid van de Incendiaanse 
ambassade is op het nippertje ontsnapt 
aan een aanslag. 
De man, die bekend staat als zeer mee- 
gaand en toegankelijk, werd toen hij 
arriveerde bij het ambassadegebouw 
aangevallen door een deurwachter. De- 
ze laatste had zich recent gemeld met 
orders uit Incendia en stond bekend 
onder de naam Torus Tax. 

De man trok uit het niets zijn zwaard 
en terwijl hij “Sterf, tiran!” riep, stortte 
de wachter zich op de ductor. Gelukkig 
werd  die  laatste  gered  door  een scri- 
bent  die  zich  voor  de  ambassadeur 
wierp en het zwaard van de aanvaller 
vervolgens ongunstig in zijn lichaam 
kreeg. 
Of de aanslagpleger Incendiaans of 
Eleriaans was, werd bij navraag beves- 
tigd noch ontkend. Boze tongen bewe- 
ren  dat  de  scribent  geduwd  werd  en 
zich vooral niet voor de ambassadeur 
wierp, maar dergelijke geruchten wor- 
den door het ambassadepersoneel af- 
gedaan als vijandige propaganda. 
	  

	  
	  
	  
	  

Kort nieuws uit de Wilde Landen 
	  
	  
Moordpartij in Heemdal – Een ver- 
warde man uit Heemdal heeft onlangs 
een bloedbad aangericht op de plaatse- 
lijke markt. Om een onopgehelderde 
reden trok hij plotsklaps een zwaard en 
begon wild om zich heen te slaan. Di- 
verse marktbezoekers kwamen hierbij 
om het leven. Een toevallig aanwezige 
witte  ridder  kon  de  aanvaller  doden 
voor hij nog meer slachtoffers kon ma- 
ken. ‘Dit is dus precies de reden dat het 
bezit van zwaarden tot een minimum 
beperkt dient te worden’ aldus een ver- 
tegenwoordiger van de locale markt- 
handelaren. Bernd Harder, de plaatse- 
lijke smid, gaf als reactie ‘Als meer 
mensen de beschikking over zwaarden 
zouden hebben was dit niet gebeurd. Er 
moeten meer met zwaarden bewapende 
ordebewakers  op  de  markt  rondlopen 
om  de  handelaren  en  kopers  te  be- 



Jaargang 28 
Nummer 1 

Anno Leta 26 
Pagina 4 

	  

schermen.’ Er wordt gevreesd dat de 
discussie over het al of niet vrijgeven 
van het bezit van zwaarden hierdoor 
weer zal oplaaien. 

	  
Meer ongelukken in de bouw – 
Nieuw-Woudenburg heeft de laatste 
maanden te kampen gehad met een 
veelheid aan kleine en grote ongeluk- 
ken in de bouw. Met de name rond de 
aanbouw van een nieuwe herberg op de 
plek waar voorheen “Den Dorstige 
Wachter”stond,   klagen  de  bouwvak- 
kers veel over spontaan omvallende 
ladders, bezwijkende steigers en falend 
materiaal. Zo brak de leerling van de 
timmerman beide benen nadat hij door 
de vloer van de eerste verdieping zakte 
en ontsnapte een smid, die het hang- en 
sluitwerk aanlegde, ternauwernood aan 
de  dood,  toen  een  pot  met  gloeiend 
heet vloeibaar metaal omviel. Ook 
schijnt er veel gereedschap zoek te ra- 
ken om vervolgens op een heel andere 
plek weer aangetroffen te worden. “Het 
lijkt wel of iemand steeds de spullen 
verplaatst,”moppert voorman Struis. 
“Gelukkig zijn we al met de laatste af- 
werking bezig.  Ik zal blij zijn als we 
hier klaar zijn.” Tegenslagen of niet, de 
herberg zal binnen luttele dagen feeste- 
lijk worden geopend. 

	  

	  
Nieuw-Trollendam  verlost  van zure 
lucht – Eindelijk is er een eind geko- 
men aan de maandenlange stankover- 
last in Nieuw-Trollendam. Door nog 
onbekende oorzaak hing in het centrum 
van Nieuw-Trollendam maandenlang 
een zurige vislucht. De afgelopen we- 
ken is de lucht aanmerkelijk beter van 
geur  geworden.  De  oorzaak  van  de 

lucht is niet gevonden maar de bewo- 
ners hoeven niet meer te klagen. 
	  
Wateroverlast in Sonnema – Door de 
aanhoudende  regenval  in  de  heuvels 
van Orcia is de Drievliet ter hoogte van 
Sonnema buiten haar oevers getreden. 
Wateroverlast en meegevoerde takken 
zorgen voor ernstige hinder voor het 
verkeer in en om Sonnema. Schout 
Onderberg en jagermeester Joustra zet- 
ten alles op alles om het dorp en de 
omgeving zo snel mogelijk weer be- 
reikbaar te maken. 
	  
Orkbalscheidsrechter mishandeld – Na 
een wedstrijd tussen de orkbal jeugd- 
ploegen van Appelhoeve en Mawels is 
de amateurscheidsrechter mishandeld 
door spelers van Mawels. Onthutste 
omstanders konden de onfortuinlijke 
timmerman uit het kluwen van potige 
boerenknechten bevrijden. Met diverse 
gebroken botten en een gescheurd oor 
komt de scheidrechter  er nog genadig 
af, aldus de leider  van de jeugdploeg 
van  Mawels.  ‘Hij  bedoelde  het  vast 
goed maar als je zo slecht fluit vraag je 
er zelf om.’ 
	  
Bende opgerold bij Achterbeek – In de 
omgeving van Achterbeek is een bende 
rovers opgerold. In een korte maar he- 
vige confrontatie met een elite-eenheid 
van het Eleriaanse leger onder leiding 
van kapitein Cambronne is een groot 
aantal rovers gedood. De kapitein had 
een aantal bezweerders de enig moge- 
lijke vluchtweg laten voorzien van een 
ondoordringbare magische barrière 
waardoor  de bandieten  klem  kwamen 
te zitten en een eenvoudige prooi wer- 
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den  voor  de  goed  opgeleide  strijders 
van de eenheid. Onder de slachtoffers 
bevonden zich verscheidene onverlaten 
die  al  geruime  tijd  gezocht  werden. 
Door deze nieuwe overwinning van de 
Eleriaanse  troepen op de bandieten  is 
de dreiging van de roversbendes in de 
Wilde landen verder afgenomen. 

	  
Cochin verrassende winnaar in run der 
kleinen – In de jaarlijkse run der klei- 
nen in Hoenderlopen, de kippenloop 
voor krielkippen, is Cochin van boer 
Marans  Braekel  de  verrassende  win- 
naar geworden. Halverwege de race lag 
de  torenhoge  favoriet  Wyandotte  van 
de  Haribdiaanse  wasmeester  Yokoha- 
ma nog onbedreigd op kop. Ter hoogte 
van de waterpomp verloor Wyandotte 
echter alle interesse in de race en be- 
steedde  geruime  tijd aan het rondpik- 
ken op de grond waardoor Cochin de 
achterstand kon goedmaken. In de rest 
van de race kon Wyanotte Cochin niet 
voorblijven  waardoor  Marans  Braekel 
de geit in ontvangst kon nemen. “Vol- 
gens mij lag el lijst lont de dolpspomp” 
mompelde Yokohama terwijl hij slof- 
fend terugkeerde naar zijn ketels met 
kokend waswater. 

	  
Uitbraak mysterieuze ziekte in Metaxa 
– In het dorpje Metaxa heeft een uit- 
braak van een tot nu toe onbekende 
ziekte  plaatsgevonden.   Binnen  korte 
tijd werd het grootste deel van de 
dorpsbewoners  onwel.  Snel  ingrijpen 
van de plaatselijke druïde lijkt het erg- 
ste leed te hebben voorkomen. Uitge- 
breide rituele offers hebben voor een 
herstel van de balans  gezorgd  waarna 
de bewoners al snel aansterkten. Voor 

slechts  enige  tientallen  bewoners 
kwam  de  hulp  te  laat.  Aangezien  er 
geen meldingen van verdere uitbraken 
zijn is er geen reden tot paniek. De 
overgebleven bewoners van Metaxa 
hebben de productie van de befaamde 
kruidenlikeuren en bitters weer op het 
oude peil weten terug te brengen. 
	  
Nieuwbouw   verloopt   voorspoedig   – 
Een regelmatige bezoeker van Nieuw- 
Woudenburg is het waarschijnlijk al 
opgevallen,   maar   de   bouw   van   de 
nieuwe herberg op de fundamenten van 
de voormalige stadsherberg “Den Dor- 
stige Wachter” loopt voorspoedig. Da- 
gelijks zijn er vele ambachtslieden  uit 
de  stad  en  daarbuiten  bezig  met  de 
bouw en afgelopen week werd het 
hoogste punt bereikt. Kandilia, de zus 
van uitbater Flosculus Sonderfan, ver- 
telde uw verslaggever dat het ook hoog 
tijd wordt, want de bestelde meubels 
kunnen ieder moment arriveren. Trots 
voegde ze er aan toe “Ik heb zelfs een 
aantal flessen van Singe op de kop we- 
ten te tikken voor de opening. En ie- 
dereen weet hoe moeilijk dat tegen- 
woordig te verkrijgen is. Maar met de 
juiste connecties is veel te regelen.” 
Hoewel  het  nog  wel  een  tijdje  duurt 
voor de herberg geopend zal worden, 
moet er nog veel gebeuren voor het 
spektakel plaats kan vinden. 
	  
	  
	  
	  
	  

Rectificatie 
	  
	  
Onlangs ontving de redactie enkele 
stukken informatie waaruit zou blijken 
dat de bekende familie Frost (eigenaar 
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van de keten Club Inferno) banden zou 
hebben met de gevreesde Condotieri 
Magistri. 

	  
De redactie van deze krant wil hierbij 
haar standpunt over deze aantijgingen 
naar buiten brengen.  De  redactie  dis- 
tantieert zich van bovenstaande en wil 
nog eens  benadrukken  dat  de  familie 
Frost van dergelijke blaam gevrijwaard 
dient te blijven 

	  
	  
	  

Aankondiging van algemeen belang 
	  

	  

Gezocht! 
Het keizerrijk vraagt uw aandacht voor het 
volgende. 

	  
Op de 23e  van de Herfstmaand zijn de be- 
ruchte criminelen 

	  
Dr. Deville 

en 
Kapitein (b.d.) Silas Eikhart 

	  

	  
ontsnapt uit hun voorlopige hechtenis. Hun 
verblijfplaats sindsdien is onbekend. Beide 
voortvluchtigen worden gezocht voor mis- 
daden tegen het keizerrijk en dienen als 
extreem gewelddadig en vuurspreukge- 
vaarlijk te worden beschouwd! 

	  
Het  keizerrijk  looft  een beloning  uit  van 
10 aqualieten voor degene die de voort- 
vluchtigen levend weet in te rekenen. 

	  
Voor  meer  informatie,  neem  contact  op 
met uw lokale commanderij. Maar u kunt 
ook schrijven naar de keizerlijke legerlei- 
ding, afdeling Interne Zaken, te Elerion- 
Stad. 

	  
 
Verklaring aangaande de goede 
trouw van de heer Hooghehand. 
	  
(inzake de gebeurtenissen tijdens de 
verkie- zingen bij het Jachtslot van de 
heer van Ba- tori) 
	  
Laat het geweten zijn dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken, dat de heer 
Hooghehand   correct   heeft  
opgetre- den jegens de heer 
Constantijn van Solms. 
Laat het  verder  geweten  zijn  dat  
de 
handelingen   van   de   heer   
Hooghe- hand meerdere mensen 
levens heeft gered,  alsmede  het  
zieleheil  van  de heer van Solms. 
	  
Diepgaande analyses van de gebeur- 
tenissen die destijds plaatsvonden, 
wijzen uit dat de heer van Solms on- 
der een zogenaamde 'demonische' 
in- vloed verkeerde. En het was de 
heer Hooghehand  die  dit  perfect  
en  feil- loos aanvoelde. 
	  
Juridisch  gezien  komt het erop 
neer dat de heer Hooghehand niet 
de heer van  Solms  aanviel,  doch  
de  demon die op  dat  moment  het  
lichaam  van de heer van Solms 
bezielde. Gedetail- leerde ontleding 
van de feitelijkheden wijzen  dan ook 
uit dat dat wat heer van Solms, de 
heer van Solms maak- te, noem het 
zijn kern, zijn geest, zijn anumus,  
dat  dat  al  lang  vervlogen was. 
	  
Daar  deze  omstandigheden   niet  
op dat moment bekend waren, was 
het noodzakelijk omvangrijk 
speurwerk post factum te verrichten. 
Nu dit ge- beurd is kunnen wij dus 
verklaren: de heer Hooghehand 
handelde ter goe- der trouw. 
	  
Laat het geweten zijn! 
~ Leon Convain 


