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Onlusten in Orcia
Door Jezebel Flinke

Grom, Orcia – In de bergen ten noorden

vechtpartij. Door het verbod om op feesten

van Grom zijn onlusten uitgebroken tussen

wapens te dragen bleef het bij enige tien-

verschillende stammen orken. Na een aan-

tallen slachtoffers. Bemiddeling van de

tal kleinschalige maar heftige schermutse-

tator, de bekende natuurpaladijne Uma

lingen tussen grote groepen orks in de om-

Guma, zorgde ervoor dat de rust weer

geving van Gruumh liep de spanning snel

keerde. Na verzorging van de gewonden

op tot het koookpunt. Een zeldzame coali-

van de drie conflicten (de confrontatie, het

tie van verschillende stammen heeft de op-

feest en de bemiddeling) trokken de ver-

standige groep orken in een verbitterde

schillende stammen zich terug op hun ei-

confrontatie op de vlakte voor Gruumh een

gen gebieden. Het gewone leven rond

vernietigende slag toegebracht. De aange-

Gruumh heeft zijn normale loop hervat. De

slagen overlevenden zijn naar het noorden

herstel en opruim werkzaamheden zullen

uiteengedreven. Op het feest na de behaal-

naar verluid nog enige maanden in beslag

de overwinning staken onderlinge ver-

nemen.

schillen de kop op waarna het vrolijke samenzijn snel ontaardde in een algehele
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Opstand in Encique

hoede, en het patrouilleren gaat onvermin-

- Ontevredenheid alom –

derd door. Ook door middel van oefenin-

Door Anna Zuiverloon

gen worden de Woldwachters getraind en
juist deze oefeningen hebben ertoe geleidt

Melchibar – In het zuiden van Encique zijn
ontevreden bewoners in opstand gekomen
tegen de regering in Melchibar. In de binnenlanden zijn vertegenwoordigers van de
regering verdreven door de opstandige
koppensnellers. De koppensnellers zijn
altijd al enigszins eigengereid geweest
maar de laatste tijd werd het toch wel heel
erg. Volgens goed ingelichte bronnen
heerst er grote ontevredenheid over de
aandacht die het zuiden van het land krijgt
vanuit de hoofdstad. Aanslagen zijn aan de
orde van de dag en grote groepen inwoners
zijn op de vlucht geslagen. De radja van
Melchibar heeft het leger naar het zuiden
gedirigeerd om de orde te herstellen.

dat een aantal compagnies letterlijk de
grenzen heeft opgezocht. Omdat ’t Wold
weinig tot geen geheimen meer kent voor
deze militairen, worden de manschappen
al lang niet meer verrast. Dit zou ertoe
kunnen leiden dat de aandacht verslapt en
er fouten kunnen worden gemaakt. Om dit
te voorkomen moest er een oplossing worden gevonden.
Sinds een half jaar is het daarom niet
ongebruikelijk dat er Woldwachters te
vinden zijn op andere plaatsen dan in ’t
Wold. Zo kon men recent een compagnie
in de buurt van Batori aantreffen die, na
berichten over bloederige toestanden in de
wouden daar, een uitdaging vonden in het
overleven in de wildernis.
Er is volgens Pepe Pastinakel, een woordvoerder van de Woldwachters, geen andere

Woldwachters niet alleen in ’t Wold
- Vertrouwde omgeving te vertrouwt? –
Door Meindert Gruis

’t Wold is niet alleen vermaard om zijn
prachtige natuur, maar ook om de beroemde Woldwachters die er hun bases hebben.
Mede door hun aanwezigheid is het al jaren betrekkelijk rustig in de streek, maar
het fameuze legeronderdeel blijft op haar

reden achter dit besluit dan dat de
Woldwachters ook buiten hun vertrouwde
omgeving moeten kunnen opereren. Hiervoor zijn door de legerleiding meerdere
plaatsen in het keizerrijk aangewezen.
Kolonel Boers heeft recentelijk aangegeven de woldwachters te hebben gevraagd trainingen te verzorgen voor onderdelen van het reguliere leger. Door deze
trainingen zouden de bijzondere vaardig-
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heden die de woldwachters in het wold

Oplaaiend geweld bendes

hebben opgedaan overgebracht kunnen

- Geweldsgolf Wilde Landen –

worden op nieuwe eenheden. Uit de eerste

Door Amalie d’Villa

berichten blijken de heren woldwachters
zware eisen te stellen aan de soldaten.
Veel soldaten blijken niet gewend te leven
van het land en voor langere tijd de geneugten van de kazerne te missen.

Nieuw-Woudenburg

–

De

afgelopen

maanden laait het geweld van bendes in de
Wilde Landen weer op. Met name rondom
de Hoedervlakte is het aantal overvallen en
berovingen toegenomen. Volgens onbevestigde berichten uit de residentiële kanselarij is de elite eenheid uit Brino Anjak

Mysterieuze geitensterfte Kasparwolde

onderweg om orde op zaken te stellen.

- Guitige herders opgepakt –

Van de adviseur van de korpsleiding is

Door Jacob Neerwold

vernomen dat het om het opleven van de
laatste restanten van een vroegere grote

Kasparwolde – Ten zuiden van Kaspar-

bende gaat. “De laatste stuiptrekkingen

wolde is van een grote kudde geiten bijna

voordat het beest sterft.” liet de strompe-

de helft gestorven. De herders Karel V. en

lende adviseur zich treffend ontvallen te-

Hansje H. hadden, tegen de adviezen van

gen onze reporter. Deze laatste stuiptrek-

hun collegae, de geiten naar het midden

kingen zijn echter wel bijzonder geweld-

van het heideveld gebracht. Tegen het val-

dadige aangelegenheden waarbij al diverse

len van de avond was het te laat om de

slachtoffers zijn gevallen. Van de overval-

kudde terug te leiden naar Kasparwolde

lers zijn geen betrouwbare beschrijvingen

waarop de twee besloten met de kudde op

voorhanden. Volgens geruchten zouden de

het veld te overnachten. De volgende mor-

bandieten een tatoeage dragen waaraan ze

gen was bijna de helft van de kudde ge-

elkaar kunnen herkennen. In Hoenderloop

storven. Deze grote tegenvaller voor de

is een nietsvermoedende reiziger door

geitenboeren van het dorp leidde ertoe dat

dorpsbewoners belaagd toen bleek dat hij

de twee bij terugkomst in het dorp meteen

een anker op zijn schouderblad getatoeëerd

zijn vastgezet in afwachting van hun ver-

had.

oordeling.
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Bont gezelschap strijkt neer in stads-

stad en daarom is de groep vriendelijk

park Nieuw-Woudenburg

doch dringend verzocht naar elders te ver-

Saskia van Woudenburg

trekken.

In het stadspark voor het keizerlijke paleis
is een bont gezelschap neergestreken.
In het park staan 5 gestreepte tenten, die
versierd zijn met glitters en guirlandes.

Wezembeek, orde en chaos
Door Helena Achterberg

Een plaatselijke wacht verteld: “Rare lui
hoor. Ze lopen er onfatsoenlijk bij, alle-

Wie had verwacht dat het rustiger zou

maal met een hoofddoek, zelfs de mannen

worden in Wezembeek heeft het goed mis.

en de vrouwen zijn ook nog eens heel

De zogenaamde oude bevolking komt in

schaars gekleed. Ze vieren elke avond

opstand. Direct na aankomst spreek ik met

feest, waarbij ze elke avond tot diep in de

een jongeman die achter de smidse staat,

nacht zingen en dansen. Bovendien wor-

een grote hamer dreigend in zijn handen:

den er liters sterke drank naar binnen ge-

'Wie denkt hij wel niet dat hij is! Neemt

werkt. Echt niet normaal hoeveel die lui

een heel leger vreemdelingen mee om ons

kunnen zuipen en daarna lopen ze nog

te onderdrukken, wij! die dit dorp groot

recht ook. Net als je denkt, dat ze eindelijk

hebben gemaakt. En dat niet alleen, als

rustig zijn, beginnen ze weer. Als het niet

slaven worden we aan het werk gezet om

met feesten is, dan produceren ze wel weer

dat persoonlijke optrekje van hem te her-

op een andere manier lawaai, zoals die ene

bouwen! En als laatste, alsof de farce nog

vent die ’s nachts nog gaat smeden of de

niet lang genoeg heeft bestaan, is het ge-

dames die almaar knallen en rookwolken

rucht dat wederom een collecte van ruim

laten komen uit hun tent. Hoe die lui zo

35 goudstukken zogenaamd in het wees-

kunnen leven is mij echt een raadsel en

huis is gestoken.' De jongeman begint

dan schijnt dit nog maar één familie te

hardop te lachen, zijn gezicht betrekt na

zijn! Ze staan hier nu al een week, ik zal

enkele momenten, er is heuse woede te

blij zijn als die lui ophoepelen.”

zien. Hij vervolgt: 'Hij neemt alleen maar.

Vanwege de geluidsoverlast heeft de pa-

Het wordt tijd dat wij wat terug gaan ne-

leiswacht de groep verzocht ergens anders

men, wij de èchte Wezembekers! Maar

neer te strijken. Echter een goede alterna-

dan, voetstappen onze kant op. Een stads-

tieve locatie is niet gevonden in de hoofd-

wachter, hij zegt: 'Jochim, ben je weer
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mensen aan het opstoken, laat haar met

bouwstijl, in plaats van een reguliere

rust en scheer je weg!' De jongeman twij-

commanderij wordt een zogenaamde Cas-

felt kort maar neemt de benen. De stads-

tellum gebouwd. Ik zal dit met veel inte-

wacht draait zich om en loopt nors weg, ik

resse volgen en u hier later over berichten.

vervolg mijn pad en loop de rest van de

In een gesprek met de Baron: 'Wezembeek

dag

Wezembeek.

ligt in een rumoerige omgeving. De inwo-

Nog geen half jaar geleden was ik hier ook

ners van Wezembeek en geheel westelijk

en nu al herken ik Wezembeek amper te-

Umbrië hebben een veilige haven nodig.

rug. Zoals de jongeman al aangaf veran-

Die is gevonden: Duivenvoorde!' Als ik de

derd er veel, er zijn zelfs al werkzaamhe-

baron aanspreek over het voorval beschre-

den gestart in en om de ruïne Duivenvoor-

ven in het begin van dit artikel zegt hij: 'Ik

de, aan de andere kant van de rivier De

steek erg veel energie in de wederopbouw

Boo.

van zowel Duivenvoorde als Wezembeek.

door

Het groter goed voor alle inwoners van
Voor vele Umbriërs was Duivenvoorde

heel westelijk Umbrië! Echter mag en zal

een teken van trots, competitie en veilig-

ik nooit de mensen uit het oog verliezen,

heid. Het Kasteel Duivenvoorde stak af als

voor wie ik het immers allemaal doe.'

baken in het ruige landschap en gaf de
kruising aan van De Demster en De Boo.

Daarnaast blijken de meningen verdeeld te

Haar duiventeelt die alom bekend stond als

zijn over de "aanwinst" van hulpvaardige

Umbrisch, mogelijk zelfs Eleriaans, beste!

reizigers in Wezembeek. Er gaan schuine

Gezien de strategische ligging werd Dui-

blikken rond, en onder de voornamelijk de

venvoorde bemand door de Keizerlijke

oudere bevolking, worden woorden ge-

garde om van daaruit te waken over weste-

mompeld als "schorriemorrie" en "pikke-

lijk Umbrië.

dieven". Aan de overkant bij de lokale
bakker wordt weer heel anders over deze

Opvallend is de plaats waar de commande-

lui gedacht. Bakker Terp vertelt: "Het zijn

rij moet komen, deze is geheel afgebroken

prima lieden die Zogolli! Ze betalen me

en ontruimt. Ik heb geruchten vernomen

meer voor mijn brood dan wie dan ook in

dat een fameus Cohort der Petraei ge-

het hele dorp; ze geloven namelijk niet in

vraagd is door de Keizerin om de taak van

wisselgeld "

verdedigers van westelijk Umbrië op zich

Bij het weeshuis hebben ze een smidse op-

te nemen. Deze lieden hebben hun eigen

gebouwd waar dagelijks wordt gewerkt.
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Hier worden de potten en ketels, harken en

ren problemen veroorzaken. Zo’n 2 jaar

schoffels geproduceerd, terwijl de kin-

geleden zijn deze dieren in beginsel alleen

deren kunnen toekijken en soms zelf een

maar gezien in de Noordelijke Zeeën bij

karweitje kunnen uitvoeren. Een deel van

Waaigat (nabij Kro Terlep -red.-), zout

de kinderen heeft onder begeleiding van

water dus. Recent zijn de dieren echter ook

enkele boeren zelfs al plannen om een lap-

gezien in de buurt van Trollendam en dat

je grond nabij het weeshuis te cultiveren

is zoet water! Grote reden voor ongerust-

tot landbouwgrond met behulp van het

heid wat mij betreft, want door deze ver-

nieuw gesmede materiaal, dat overigens

andering, kunnen de beesten zich nu snel

door de smid na voltooiing gratis is ge-

uitbreiden en verspreiden door heel het

schonken aan de Baronie en het weeshuis.

keizerrijk.

Toen gisteren bekend werd dat deze no-

Als de dieren zich bijvoorbeeld verplaat-

madifamilie een dezer dagen een heuse

sen naar het Midmeer en de Grote Zwomp,

kermis gaat organiseren, werd die medede-

dan zijn de rapen echt gaar. Heel Umbrië

ling niet door iedereen met gejuich ont-

kan dan een plaag van deze dieren ver-

vangen. Als deze kermis een grote versie

wachten.

is van de sfeer in het kampement dan zal

Haar collega wetenschapper S. Baars,

dit evenement veel bekijks trekken.

denkt dat de soep niet zo heet gegeten

Het lokale gezag houdt een oogje in het

wordt, als ze wordt opgediend. “Bij amfi-

zeil gezien de ontwikkelingen in Wezem-

bieën is het gebruikelijk dat slechts 10%

beek, maar het lijkt erop dat de spanningen

van het legsel uitkomt en 90% dus niet.

langzaam toenemen.

Een plaag verwacht ik dus zeker niet, maar
er is wel een redelijke kans dat deze dieren
nu door heel Umbrië gezien gaan worden”.
Mevrouw Vis vult daar op aan: :Ja, ja, dat

Vissen rukken op
Saskia van Woudenburg

Wetenschapper Cath Vis voorspelt dat we
in de toekomst nog vaak problemen krijgen met vismonsters. “Kijk ik ben geen
expert op dit specifieke beest, maar iedereen die ze gezien heeft, snapt dat deze die-

klopt wel wat je daar zegt, maar er is niet
bekend of deze dieren ook reageren, zoals
andere amfibieën. Hoe groot zijn die legsels, heeft daar iemand al eens onderzoek
naar gedaan? Zijn het eigenlijk wel amfibieën? Zo ja, waarom heten ze dan VISmonsters?”
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Beiden wetenschappers zijn het er over

“ Informatie moeten we hebben en snel

eens, dat er veel te weinig bekend is over

ook anders vrees ik voor een Umbrië vol

deze wezens.

met vismonsters”, aldus mevrouw Vis.

“Onderzoek dát is er nodig. Nu weten we
niets meer dan dat het mensgrootte dieren
zijn, die er uit zien als een mens met vinnen en schubben. Alleen in plaats van een
hoofd hebben ze een afschuwwekkende
vissenkop. De dieren kunnen zich zowel
op het land begeven als in het water vertoeven. Over hun manier van voortplanting, voedselvoorziening, bestrijdingsmogelijkheden is niets bekend”, aldus Baars.”
Ik zou daarom iedere wetenschappers, die
interesse heeft op dit gebied, daarom ook
dringend op het hart willen drukken om
een onderzoek naar deze dieren in te stellen. Mensen die dat aandurven zouden tijdelijk gecompenseerd moeten worden
vanuit de resident en vrijgesteld worden
van al hun andere verplichtingen en taken.
Wellicht dat de keizerin wat financiële
hulp toe kan zeggen om zoveel mogelijk

EPOB roept op tot meer

onderzoek mogelijk te maken. Wetenschap

vriendschappelijke wedstrijden

naar deze dieren is namelijk een dure hob-

Door Bart Fanaat

by. Bij bedreiging spuiten ze een zuur dat
door alles heen vreet. Om zo’n beest te be-

De Umbrische afdeling van de Eleriaanse

studeren, zul je er eerst een moeten van-

Professionele Orkbalbond roept dorpen op

gen, liefst levend. Echter als je zwaard en

om vaker een vriendschappelijk spelletje te

pantser wegsmelten als sneeuw voor de

spelen met elkaar. “Nu de rust is wederge-

zon is het vangen van zo’n beest niet al-

keerd in de wilde landen, ziet men duide-

leen lastig, maar ook heel kostbaar.

lijk dat de jeugd een uitlaapklep zoekt”
aldus hun woordvoerder. “Orkbal bied ze
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daarvoor een veilige en gezonde uitlaat-

de

klep. Onder leiding van een goede scheids-

aangetroffen die vrijwel zeker door een

rechter is er eigenlijk geen blijvend letsel

misdrijf om het leven is gekomen. Met de

en irritaties kunnen zo op een sportieve

gruwelijke verminking van Mientje komt

manier worden uitgevochten” De woord-

het aantal slachtoffers in en rond Horst in

voerder wijst ook naar de kippenrennen in

de afgelopen maanden op vier te staan.

Trollendam “Zodra wijlen Baron Hoen de

Bewoners van de dorpen rond de Smille

kippenrennen tussen Trollendam en Hoen-

wordt

derloop organiseerde, zag je agressie tus-

mogelijk te vermijden. De keizerlijke gar-

sen beide dorpen afnemen en de rivaliteit

de

een sportief karakter krijgen. Niet elk dorp

de wegen langs de oevers maar heeft nog

heeft een dergelijke traditie, en dan is

geen daders kunnen overmeesteren.

ongelukkige

aangeraden

voert

extra

Mientje

de

Faber

oevers

patrouilles

zoveel
uit

op

orkbal een goede oplossing.” Hij sloot zijn
betoog af met de volgende woorden “Na
de afgelopen Eleriaanse Kampioenschappen zijn er nog een aantal plekken vrij in

Maarschalk verlaat trainingscomplex

het Umbrisch team. Dus dit is een mooie

Door Bart Fanaat

kans op rijkdom en roem als professioneel
Orkbalspeler. Over een aantal jaar halen

Melchibar – Vanuit het orkbaltrainings-

we natuurlijk wel de finale!”

complex van Encique in Melchibar bereikt
ons het bericht dat Alfons de Ruitenbreker,

Mientje uit Horst gevonden

beter bekend als de maarschalk, met onbe-

Door Henna Verband

kende bestemming vertrokken is. Het ging
al langere tijd niet goed met de oudgedien-

Horst – Aan de oever van de Smille zijn de

de orkbalvedette. De scheiding van zijn

stoffelijke

van

vrouw noemt hij “de zwaarste fase van

de al tijden vermiste Mientje Faber. Vis-

mijn carrière”. Volgens geruchten heeft de

sers vonden in eerste instantie alleen een

maarschalk zich teruggetrokken in de Wil-

hoofdloze romp ter hoogte van de mon-

de Landen, waar hij al eerder rondtrok om

ding van de Smille in het Midmeer.

de orkbalsport te promoten.

resten

gevonden

Verspreid over de verschrikkelijk afstand
van enige honderden meters werden in de
daaropvolgende uren nog meer resten van

Jaargang 28
Nummer 2

Anno Leta 26
Pagina 9

DUH Zonnestein beperkt lesaanbod

Zwomperdam. Hij vertelde dat hij 'gewoon

Opnieuw

een stukje aan het wandelen was'. Dat leek

Door Sem Bakker

de burgerwachten gezien de situatie erg
onwaarschijnlijk. Ze vroegen of hij de ge-

Zonnestein – Met het vertrek van Alexan-

luiden ook had gehoord en of hij zijn zak-

der Boomgaard is de leegloop van het lera-

ken wilde legen. Toen de wachters zagen

renkorps van de dependance van de Um-

wat hij bij zich had, besloten ze hem ver-

brische hogeschool in Zonnestein vrijwel

der te fouilleren. Uit zijn zakken kwamen

compleet. De school bevind zich in een

namelijk gereedschappen die doorgaans

deplorabele toestand met het wegvallen

gebruikt worden om te martelen. Bij de

van vrijwel alle bevoegde leraren. De

fouillering bleek dat de man ook in zijn

spanningen rond de ambassade van Incen-

mantel de nodige martelwerktuigen

dia zijn voor veel leraren en leerlingen

verborgen had.

aanleiding de school de rug toe te keren.

De spullen die hij bij zich had zijn in be-

De laatste tijd is er steeds vaker sprake van

slag genomen en momenteel is het incident

opstootjes tussen de overgebleven leer-

in onderzoek. Het gerucht gaat in Zwom-

lingen en medewerkers van de ambassade.

perdam dat de onheilspellende geluiden uit
het moeras afkomstig zijn van een club
demonenaanhangers die het ontoegankelijke gebied gebruiken als toevluchtsoord.

Man aangehouden in Zwomperdam
Door Geraldine Achter het Huis

De burgerwacht van het gehucht Zwomperdam heeft in het holst van de nacht een
man van middelbare leeftijd aangehouden.
De man werd gezien terwijl hij door het
moeras op het dorp af kwam lopen. Vanwege de onheilspellende geluiden die eerder die avond uit het Zwomp werden gehoord, besloot de burgerwacht de man te
controleren. De man had geen duidelijke
verklaring voor zijn aanwezigheid in
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Paniekuitbraak in Gesticht

herberg “Den Dorstige Wachter” en de

Door Femke Nekepa

moord op Barth Jonninn zat. Anita, een
van de wachters die haar arresteerde ver-

In Huize Woldrust, een opvanghuis voor

telde uw verslaggever dat ze erg gewillig

geesteszieken en getraumatiseerde oor-

mee ging. De andere aanwezige wachter,

logsslachtoffers in Umbrië, is vorige week

Henk, onderbrak haar met “Maar die Flosc

grote paniek uitgebroken onder de bewo-

is wel een toffe gozer, hij heeft ons een

ners. Midden in de nacht werden volgens

hele avond van bier voorzien om ons ver-

het personeel alle patiënten krijsend wak-

lies goed te maken. We hebben gezopen

ker. Bertus Evening, een verpleger, zegt:

op Barth, en het feit dat er nu geen rare

“Ze waren volstrekt hysterisch en spraken

dingen meer gebeuren, geeft toch aan dat

over nachtmerries. Ze bleven maar roepen:

hij er nu vrede mee heeft, toch?” De gasten

“Hij is wakker! Het einde komt!” Uitein-

die die avond zelf aanwezig waren, hadden

delijk heeft de geneesheer magie moeten

enkel lof over het mooie feest. Ook Flosc

gebruiken om iedereen weer in slaap te

was verder erg tevreden over het feestje.

krijgen.” De behandelend arts vermoedt

“Ik baal alleen dat het gastenboek op de

dat wellicht een van de patiënten de ande-

eerste avond al gestolen is” was zijn enige

ren heeft opgestookt, uit een misplaatst

andere negatieve opmerking. “Maar, met

gevoel voor humor of als symptoom van

de stadswacht die tegenwoordig weer veel

zijn geestesziekte. De rust is inmiddels

in de zaak zit, zal zo’n uitspatting ook wel

wedergekeerd in Huize Woldrust.

tot het verleden behoren”
	
  

Bekende troubadour overleden
Opening “De Lachende Derde”

Door Arnold Gruyter

ondanks schandaal toch een succes
Door Sem Bakker

Een groot zanger is niet meer. De beroemde rondreizende zanger Tjonnie Kesh, ook

Bronnen in de hoofdstad spreken over een

wel bekend als de man in het zwart, is vo-

geslaagde opening van de nieuwe herberg

rige week helaas overleden tijdens een op-

van Flosc Sonderfan. Hoewel tijdens de

treden in Elerion-Stad.

openingsavond bleek dat zijn zus Kandilia

Tjonnie is natuurlijk bekend van liederen

achter de onverwachte brand van de vorige

zoals Een ring van vuur is heet, Die vent
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breid. Niet alleen is het aantal Keizerlijke

komt terug, Ik loop over een lijntje en niet

soldaten verdubbeld, ook zijn er meerdere

te vergeten Geestverschijningen in de lucht

magiërs toegevoegd aan het wachtrooster

(zie jij ze?).

en is de hulp ingeschakeld van het Gilde
der Bezweerders. Het landgoed is twee

Tijdens een optreden in herberg Het ge-

jaar geleden door de keizerin ter beschik-

broken aardewerk was de stemming goed

king gesteld aan de voormalige Incendi-

te noemen. Het bier vloeide rijkelijk en de

aanse keizer Imperator Excercitatio De-

waard was bijzonder in zijn nopjes met het

fendis.

feit dat hij de beroemde zanger had weten

Zowel de Senaat als het Keizerlijk Paleis

te strikken voor een optreden in zijn eta-

weigeren te zeggen of de aanscherping te

blissement. Echter, het zou een gedenk-

maken heeft met de huidige verhoudingen

waardige avond worden in de ongunstige

met Incendia. Er is sinds drie maanden

zin van het woord. Na een viertal nummers

echter wel een toename in het aantal di-

brak bij Tjonnie het zweet uit en zagen de

plomatieke en militaire hoogwaardig-

toeschouwers hoe hij in elkaar zakte.

heidsbekleders dat Slot Ter Doorn be-

Hulp mocht niet meer baten, hij overleed

zoekt.

ter plekke aan hartfalen. De zanger was al
aardig op leeftijd en er zijn mensen die
beweren dat zijn alcoholgebruik de voornaamste reden is van zijn dood, maar dui-

Kade verzakt in Kro Terlep

delijk is dat een groot artiest van ons is

Door Mien van Abelen

heengegaan.
Kro Terlep – Grote consternatie in de haDe herberg is sinds de dood van Tjonnie

ven van Kro Terlep. Bij het innen van het

overstelpt met bloemen en kaarsjes.

havengeld van het grootste vrachtschip van
Elerion, de Mathilde, is de kadewand eni-

Beveiliging Slot Ter Doorn aange-

ge decimeters verzakt. Momenten nadat de

scherpt

baal met het havengeld op de kade was

Door Jago van Wijck

gehesen brak een deel van de kadewand
weg waardoor de kade zelf verzakte. Om-

De beveiliging in en rondom het jachtslot

dat de baal nog aan de takel van het schip

Ter Doorn is vorige week ernstig uitge-

vastzat ging deze niet verloren. Na een
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kort oponthoud kon de Mathilde aan een

net iets geraffineerder afgewerkt. De mate-

andere kade ontladen worden. Volgens de

rialen zijn oud en vertrouwd of juist heel

havenmeester is er geen gevaar voor de

exquise. Dat alles in de kleur ijsblauw, ge-

scheepvaart en zal de kadewand zo snel

combineerd met muisgrijs of beige.

mogelijk hersteld worden. Of de kapitein

Wollen broeken die de pasvorm van de

van de Mathilde aansprakelijk gesteld kan

vrouw goed laten uitkomen, gecombineerd

worden is nog in onderzoek van de haven-

met een lamswollen truitje met korte pof-

autoriteiten.

mouw en brede boord en getailleerd jasje
van blauw leer.

De nieuwe modetrend voor het

Tegenwoordig hoeft het leer niet meer

voorjaar: Vissenleer

blauw geverfd te worden. Dankzij de ontdekking van vissenleer is het nu mogelijk

Het voorjaar staat weer voor de deur; hoog

om door en door gekleurde jasjes te ma-

tijd voor het vervangen van de wintergar-

ken. Het leer is beschikbaar in een heldere

derobe voor de voorjaarsmode. Hier een

hemelsblauwe kleur en een jade groene

vooruitblik op de mode Leta 26. Met alle

kleur. Wij voorspellen u dat dit hét materi-

nieuws, voorjaarskleuren, collecties en

aal wordt van de komende tijd. Geschikt

voorjaars voorkeuren van kleding. Dit jaar

voor zowel hippe kleding en daarnaast

signaleerden we twee mode lijnen in het

vanwege de kleurstelling ook zeer geliefd

keizerrijk.

bij de kerk van de Jaden Hemelkeizer. He-

Ten eerste het ‘Tuin is feest’ thema. De-

laas is dit materiaal wel prijzig in aan-

ze lijn komt uit Pelinor en wordt een be-

schaf, daar het zeer beperkt verkrijgbaar is.

langrijke mode stroming dit voorjaar.
Bloemenprints staan centraal in deze kledinglijn. Vrouwelijke rokken in verschil-

Baron Berend-Jan van Galen tot

lende lengtes, jurken met vrolijke bloem

Wezembeek, Ridder in de orde van de

printen en ook op de broek van de heren

Witte Roos, wil de volgende personen

mag een (kleine) bloemprint niet ontbre-

Bedanken:

ken. Mis deze trend van voorjaarsmode
Leta 26 niet!

Armand la Kwaq

Daarnaast hebben we de grootvaders col-

Binck Banck

lectie gesignaleerd met een knipoog naar

Cassandra Zogolli

de mode uit de tijd van Hakim II, maar dan

Darius Kromsloot
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David

vrouw van Woerdenhout, u en uw geloof

Delila Bandel

zijn een baken van licht in Wezembeek.

Eblis
Gijsbert Bartjens
Giselle de Maupassant

Ingezonden bericht

Gwenda
Henk Hoogvliet

"De nieuwe likeur van Singe is uit. Een

Hermann Nachtslag Zogolli

drankje gebaseerd op het sap van donkere

Heron van Ramssteen

rozen, we noemen haar: Zoete Wraak. Nu

Isjiek Bandel

verkrijgbaar bij uw Herberg! "

Jacobus d’vina
Kalim
Olivier Frost
Rigor
Sam Wagenmaker
Sebastiaan Hooghehand

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
"Mijn beste,

Takia Ravensdotter
Willem Zilvermos
Deze personen (excuses voor diegene die

Laat het verleden rusten. Alleen door verenigd te
zijn kunnen wij onze vijanden het hoofd bieden.
Het spel wordt gespeeld, mijn stukken staan op zijn
plaats, weldra zal ik weten wie mijn ware vrienden

per abuis niet op deze lijst staan) hebben

zijn.

het mogelijk gemaakt om de bevolking

Wees voorbereidt."

van Wezembeek en heel Westelijk Umbië
een veiligere plek te maken waar prettig
gewoond kan worden. Speciale aandacht
gaat naar Isjiek Bandel voor alle inspaningen het afgelopen half jaar. Tevens wordt
uitgekeken naar de samenwerking met de
groep Petraei, om ook in de toekomst de
veiligheid te blijven garanderen. Jonk-

O.
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Waar het Duister valt,
Begint de Droom.
Met verdriet en spijt herdenken wij
Arvydas Zogolli
In vriendschap, moed en ambitie was
hij een inspiratie voor anderen. Zijn
dood zal dat niet veranderen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.
Namens velen,
G.
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Bijlage

VAKANTIETIPS VOOR U GETEST
Na twee publicaties in onze reeks “Vakantietips voor U getest”, waarbij minder bekende
plekken in het Keizerrijk onder het vergrootglas worden gelegd, melden wij u het schielijk
overlijden van onze rondreizende “vaste” correspondent. Nochtans betekent dit niet het einde
van deze artikelenreeks. Ons voortdurende streven de vinger aan de pols van het toeristengebeuren te houden, laat ons toe beroep te doen op diverse bereidwilligen die, in beurtrol, de
ganzenveer ter hand nemen en ons lezerspubliek verder attent maken op de verborgen pareltjes van ons mooie rijk.
Deze keer willen wij de aandacht vestigen op het sinds kort weer erg populaire lusthof Nieuw
Trollendam! De lokale bevolking van dit historische dorp is terecht trots op de heropbouw en
heeft, ondanks een tijdelijk gebrek aan formeel toezicht van edellieden, van de gelegenheid
gebruik gemaakt haar faciliteiten voor bezoekers stevig uit te breiden. Nieuw Trollendam is,
voor alles, gastvrij. Wie niet op voorhand reserveert, hoeft toch niet te vrezen om naar het bos
doorverwezen te worden: er kan altijd wel ergens een matrasje bij.
Warm en droog liggen is één ding. De innerljke mens mag echter ook niet verwaarloosd worden. Vele van onze lezers zijn levensgenieters. Nieuw Trollendam speelt hier gretig op in. De
lecente opening van toplestaulant “De Gouden Dlaak” veldient onze volle aandacht. Gastro-
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nomische meerwaardezoekers vinden er beslist hun gading. Tot onze grote verbazing geeft
een authentieke Halibdiaanse toets dat ietsje meer aan de lokale keuken. Opnieuw een bewijs
van de stabiliteit die heden in Umbrië heerst: de import van exotisch lekkers is er helemaal
geen probleem. Een mix van lokale en uitheemse ingrediënten laten de chef en zijn team toe
culinaire meesterwerkjes af te leveren. Heerlijke soep, pittige hapjes, uitstekende rijstschotels, gekruide kip of zwijn op oosterse wijze... om voor te sterven! Ook voor wie de voorkeur
geeft aan vleesloze malen, is er keuze zat. Vergeten we ook niet de uiterst verfijnde desserten! Bij nacht kan u, naast klassiekers als worst en kaas, genieten van Halibdiaanse specialiteiten in een krokant jasje, met aangepaste sausjes.
Wie van een goed glas houdt, vindt in “De Gouden Dlaak” de klassiekers: fris van diverse
types, warme kruidendrank en zwart energievocht, maar ook adelijk fluitjesbier (voor kenners
nét zuur genoeg, en gegarandeerd zonder vissmaak) en zwaar gegiste brouwsels uit het zuiden van het Rijk staan broederlijk naast elkaar op de antieke bar. Een zeer uitgebreide staf
staat tot uw dienst, en als de maan hoog staat, worden de laatste gasten voor het slapengaan
met heerlijk hete wijn beschermd tegen de nachtelijke koude.
Inzake lokaal vermaak staan verassingen centraal in Nieuw Trollendam. Als bezoeker weet je
nooit wat je te wachten staat. Er is geen vaste agenda, en je komt er vanzelf tot rust. De sterrenhemel lijkt er bij nacht helderder dan elders, en af en toe zorgt een vallende ster met
vlammende vuurstaart voor spontane poëzie. Gezellige kampvuren flakkeren her en der op,
en trekken telkens goed volk. Aan hout en andere gratis beschikbare brandstoffen ontbreekt
het nooit. Er wordt heel wat afgefakkelt in en rond de overigens bij nacht nooit door geluidsoverlast verstoorde woonkern. Het meubilair in de discreet door groen en waterpartijtjes van
elkaar afgeschermde parkjes leent zich verder uitstekend voor het organiseren van groepsbijeenkomsten. Feestverlichting is optioneel, en zo men vergeet deze tijdig te bestelling, kan er
alsnog door derde partijen spontaan voor gezorgd worden.
Sportieve lieden moeten beslist overwegen Nieuw Trollendam te bezoeken. De avontuurlijke
visser is er verzekerd van een indrukwekkende, kleurrijk gekieuwde vangst. Wie in Nieuw
Trollendam het net uitwerpt, kan prompt al zijn vrienden en familieleden uitnodigen voor een
feestmaal, én mag vervolgens voor de rest van zijn dagen zonder blikken of blozen met de
armen wijd gespreid de indrukwekkende lengte van zijn vangst duiden. Overdrijven is dan
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niet meer aan de orde. Wie liever jaagt, weet zich in de bossen rond Nieuw Trollendam verzekerd van groot wild. Het ganse jaar door mag men, zonder enige vorm van vergunning,
achter kuddes CM aan gaan. Onvoorspelbare migratiegolven hiervan zorgen voor enige overlast, zodat de plaatselijke bevolking zeer gul haar dankbaarheid betuigt aan bezoekende
boogschutters. Vuurvaste regenkleding is wel aanbevolen, want het wil in Nieuw Trollendam
wel eens donderen en bliksemen.
Gratis een gezellig robbertje sparren kan, bij dag maar vooral bij nacht, in het lokale woud en
de omliggende velden. Zonder een centje pijn kan eenieder die de behoefte voelt zich verder
te bekwamen in het gebruik van slagwapens er pogen de lokale ondodenkolonie, weinig actief doch schier onuitputtelijk, weg te houden van de bewoonde streken. Mits tijdige reservering worden ook zwaar bepantserde dummies ter beschikking gesteld van zij die willen blijven slaan, en slaan, en slaan. Vergeet niet uw groepskorting te vragen!
Kunstliefhebbers weten zich in Nieuw Trollendam verzekerd van exclusieve tentoonstellingen. Naast bijzondere antieke kunst en exclusieve glazen voorwerpen die te bewonderen zijn
in het lokale laboratorium, is er ook een rondreizende expert die beschikt over een uitgelezen
collectie. Wat hij u toont, is nooit gezien, en zal ook u zeker aanspreken.
Terug naar de Natuur! Een veel gehoorde maar zelden terecht geuitte kreet, die de bewoners
van Nieuw Trollendam zeer ter harte nemen. Voor wie de weg vindt, organiseert de lokale
natuurbescherming geleidde wandelingen en seizoensrituelen. Het hoeft geen betoog dat daar
altijd erg veel nieuwsgierigen op af komen.
Voor wie het gauw koud krijgt, kunnen wij tot slot Club Inferno aanbevelen. Uniek in Umbrië, kan je in deze partytent niet alleen bij een pittig kruidendrankje een goed gesprek aangaan of luisteren naar hemelse gezangen. Je kan er ook getuige zijn van én zo gewenst actief
deelnemen aan lokale volksdansklassen. Ondanks een streng deurbeleid met het oog op de
brandveiligheid, loont het de moeite een poging te wagen hier een kijkje te gaan nemen. Er is
geen vestimentaire code, en als er nog een plaatsje is, worden alle rassen, geslachten en standen er onthaald op lekkere karamel. En wie weet? Mogelijk kan ook u één van de fel gegeerde lidkaarten verwerven, vereist voor deelname aan de after club chill out party?
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Het zal u niet verbazen dat wij de legendarische verhalen over kippenraces in Nieuw Trollendam hierbij niet vermelden. Offers moeten gebracht worden. De lokale pluimveeteelt staat
actueel ten dienst van de horecasector. Wat niet belet dat er in Nieuw Trollendam flink wat
afgerend wordt. Poets uw laarzen of sandalen en... allen daarheen!
Namens de Toeristische Dienst voor Umbrië
B.

