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Troepenverplaatsingen in Incendia! 

Door Meindert Meulema 

 

Brino Anjak – De in Brino Anjak gestatio-

neerde elite-eenheid wordt naar de grens 

met Incendia gedirigeerd. Volgens goed 

ingelichte kringen binnen onze strijdkrach-

ten zijn de Incendiaanse patrouilles langs 

de grens versterkt met zogenaamde Tertius 

Oculi. Deze hooggewaardeerde strijders 

beschikken volgens de geruchten over „een 

derde oog‟. Met behulp van dit derde oog 

hebben zij inzicht in de capaciteiten en 

wellicht zelfs de gedachten van een ieder 

die zij tegenkomen waardoor zij gevreesde 

tegenstanders zouden kunnen blijken. Als 

deze soldaten met een derde oog inderdaad 

over deze krachten blijken te beschikken is 

deze beperkte versterking van de Incendi-

aanse grenswachten een zeer gevaarlijke 

voor de broze vrede tussen onze keizerrij-

ken. Niet zozeer de omvang van het leger 

aan onze grenzen is hiermee vergroot als 

wel de mogelijkheden om te anticiperen op 

de verdedigingsplannen van onze strijd-

krachten. Luitenant Hendrikje Geine liet 

ons weten bezorgt te zijn over de recente 

ontwikkelingen. „Zolang er geen duide-

lijkheid is over het precieze aantal en de 

krachten van die drieogen aan de grens be-

schouwen we de dreiging als zeer ernstig 

en is het  niet meer dan logisch dat onze 

eenheid ter versterking naar het noorden 

gestuurd wordt.‟ Aldus de ijzervreter van 

het elitekorps uit Brino Anjak. „Zeker om-
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dat we niet meer voor die manke op stap 

hoeven hebben we toch tijd over,‟ liet zij 

er met een lach op volgen. 

 

 

Incendiaanse ambassade gesloten 

 

Aan het einde van de Lentemaand is de 

bruikleen van het meer te Zonnestein aan 

het keizerrijk van Incendia ingetrokken 

door de Eleriaanse autoriteiten. De over-

dracht van het beheer en de bijbehorende 

ontruiming van de Incendiaanse ambassa-

de zijn “in goede sfeer” verlopen, aldus 

een woordvoerder van de keizerin. “Er zijn 

prettige en soms doortastende gesprekken 

gevoerd, en de overdracht is afgesloten 

met een Incendiaans sfeervolle receptie. 

Hierna zijn de ambassademedewerkers 

door een erewacht uitgezwaaid. Deze 

overdracht benadrukt wederom de kracht 

van de onderlinge banden tussen beide 

keizerrijken.” 

 

 

Senator Alchimbra vermoord aange-

troffen 

 

Elerion-Stad - Graaf Jabert du Pecheur, 

senator uit Alchimbra, is onlangs na een 

onverklaarde afwezigheid van enige weken 

vermoord aangetroffen in een buitenwijk 

van Elerion-Stad. De senator bleek nog in 

staat tot het beantwoorden van een aantal 

vragen. Tijdens deze ondervraging bleek 

de senator vermoord te zijn door een zeke-

re Fulmar G., een bekende van de senator. 

Wat de precieze relatie tussen de twee was 

wordt nog onderzocht. Fulmar G. werd 

niet aangetroffen in zijn logement. Vol-

gens de waard van „De dorstige duif‟ was 

Fulmar al zeker een week eerder met enig 

haast vertrokken. Volgens onbevestigde 

berichten uit Helmhaven zal Alchimbra 

graaf Rupert Breierdeck als vervanger 

voordragen. 

 

 

Grafrovers gedood 

 

In de buurt van het Mekkerbos is een graf-

heuvel geopend, er lagen een viertal graf-

rovers met gruwelijke wonden om de ope-

ning. Een enkel bloedend spoor gaat vanuit 

de opening naar verder dan waar wij het 

konden volgen. Onderzoekers bepalen nog 

of het veilig is om het graf te betreden, 

wellicht kan een unieke inkijk gegeven 

worden van dit deel van de Umbrische ge-

schiedenis. De betreffende grafheuvel is 

anders dan de meeste grafheuvels daar, er 

moet dus rekening gehouden worden dat 

de vondsten hieruit niet geheel representa-

bel zijn voor een groot deel van de ge-

schiedenis. 
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Zonnestein veiliger dan ooit 

Door Babette Lori-Von Rimler, sterverslaggeefster 

 

 

De bevolking van het dorp Zonnestein 

voelt zich veiliger dan ooit. Met name de 

lokale vissers en kikkervangers vertellen 

uw verslaggeefster buitengewoon trots te 

zijn op de veiligheid in het dorp. “We heb-

ben alles te danken aan het manhaftig op-

treden van de man met de hamer,” aldus 

een vissersvrouw die in haar hand een 

vlaggetje houdt met de leus “Hup! Jaco-

bus! Hup!”. Met „de man met de hamer‟ 

wordt hier zonder twijfel gerefereerd aan 

aspirant-inquisiteur Jacobus d‟Vina. “Nu 

de man met de hamer hier is, hoeven wij 

niet bang te zijn dat er zich nog raar ge-

spuis ophoudt in de omgeving. Zelfs de 

Incendianen hebben het hazenpad geko-

zen!” De bevolking hoopt dat een recht-

vaardig en capabel man als d‟Vina nog 

lang in Zonnestein blijft en hopelijk snel 

een vaste aanstelling binnen de gelederen 

van de Inquisitie mag krijgen. “Dit soort 

mensen kunnen we in het keizerrijk goed 

gebruiken,” aldus een handelaar met Eleri-

on-Stadse tongval, die anoniem wenst te 

blijven. Enkele mindergeletterden uit het 

dorp Zonnestein hebben ondergetekende 

verzocht namens hen een aanbevelings-

brief te schrijven aan de Grootinquisiteur 

om de heer d‟Vina in het zadel te helpen. 

Uw verslaggeefster is door dit verzoek 

zeer geïnspireerd en hoopt evenals de be-

volking dat het de heer d‟Vina goed moge 

bekomen. 

 

 

Incendiaanse ambassadrice bezoekt 

hoofdstad 

 

Na het sluiten van de Incendiaanse ambas-

sade te Zonnestein heeft ambassadrice 

Laudana Tollendus Tertius Oculi besloten 

om Elerion-Stad met een bezoek te vere-

ren. De ambassadrice werd hartelijk ver-

welkomd in de hoofdstad en onmiddellijk 

naar het keizerlijk paleis begeleid, alwaar 

zij een uitvoerig gesprek heeft gehad.  

Later op de dag werd zij onder begeleiding 

van een grote erewacht naar Slot Ter 

Doorn gebracht om haar respect over te 

brengen aan de voormalige Incendiaanse 

keizer Imperator Excercitatio Defendis, die 

daar al geruime tijd verblijft. De Imperator 

heeft naar verluid mevrouw Tollendus ver-

zocht om zijn gast te zijn, hetgeen zij gra-

cieus heeft aanvaard. 

Hoe lang het bezoek van de ambassadrice 

aan de hoofdstad duurt is onbekend. 

 

Ingezonden bericht 

 

Ronne, kom naar huis, de stamp is koud en 

de geiten moeten er uit! 
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Oorlog in metaal dreigt! 

- Strijd lijkt onvermijdelijk - 

Door Fritz Ooster 

 

Volgens betrouwbare bronnen lijkt het er-

op dat de grote handelshuizen in het kei-

zerrijk in een onderlinge strijd zijn geraakt 

over de prijs van metaal. De prijs van deze 

zeer gewilde handelswaar was al langer 

aan het stijgen doordat het leger steeds 

meer kocht, maar sinds de harde woorden 

van het keizerrijk Incendia is de vraag ex-

plosief gestegen op alle fronten. Niet al-

leen het leger, maar ook huurlingengroe-

pen en privébeschermers breiden hun arse-

naal uit. 

Het aanbod is echter veel kleiner en daar-

door kan een handelaar steeds grotere 

winsten behalen. De handelshuizen zien 

hun kans schoon en proberen elkaar af te 

troeven. Het schijnt zelfs te zijn voorge-

komen dat vrachtvervoerders zijn overval-

len en dat het spoor van de daders in de 

richting van hun concurrent leidde, maar 

dit is niet bewezen. 

 

Onder druk van de senaat (die de belangen 

van het leger behartigt) zijn de handelshui-

zen al enige tijd in onderhandeling met el-

kaar om de prijs te verlagen en om afspra-

ken te maken over wie welke partij voor-

ziet in metaal. Tot nog toe hebben deze 

gesprekken tot niets geleidt en zijn de on-

derhandelaars zelfs met elkaar op de vuist 

gegaan. Woorden als corrupt, gierig en af-

persing gaan ook regelmatig over de tafel. 

 

De senaat heeft gisteren besloten om een 

onafhankelijke gespreksleider te sturen om 

een doorbraak te forceren zodat de Eleri-

aanse economie een noodzakelijke impuls 

krijgt. Of dit het beoogde resultaat oplevert 

is maar de vraag, want over de onafhanke-

lijkheid van deze gespreksleider bestaan 

hardnekkige twijfels.  

Intussen houden hardwerkende burgers 

zoals de plaatselijke smid hun adem in, in 

afwachting van een hopelijk bevredigend 

resultaat. 

 

 

Overstromingen in Elsenia 

 

Servatie – In de provincie Kalbe staan di-

verse rivieren op het punt buiten hun oe-

vers te treden. Door langdurige en aanhou-

dende regenval zijn is de waterstand in de 

rivieren extreem hoog voor de tijd van het 

jaar. In een groot aantal dorpen aan de oe-

vers van deze rivieren dreigt door over-

stromingen grote schade te ontstaan aan 

huizen en landerijen. Vanuit de provincie 

Dal Aran wordt gepoogd zo goed mogelijk 

bijstand te verlenen. Zo is een grote groep 

arbeiders vanuit Dal Aran naar Kalbe ver-

trokken om te helpen bij het graven van 
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afwateringskanalen. Gevreesd wordt dat de 

genoemde arbeiders niet op tijd zullen zijn 

om alle dorpen langs de rivieren te redden. 

Uit de getroffen provincie komen al be-

richten dat er dorpen door de woeste wa-

terstromen zouden zijn verzwolgen. Pas 

als het water weer gezakt is zal duidelijk 

worden wat de omvang van de schade is.  

 

 

 

Vermeende spionnen terug in Elerion 

 
- Senator in tranen van blijdschap - 

 

 

De politieke affaire die was ontstaan door-

dat twee medewerkers van senator Lac de 

Blanche waren opgepakt in de Incendiaan-

se ambassade is beëindigd. De twee waren 

volgens een Incendiaanse woordvoerder 

betrapt op spionage in de ambassade en 

zouden berecht worden in Incendia zelf. 

Een lang getouwtrek volgde en verwijten 

gingen over en weer waarbij het vooral 

ging om wie elkaar het beste verbaal kon 

beledigen. Opvallend is dat bewijzen van 

de vermeende daad steeds ontbraken en 

ook na herhaaldelijk daarom verzocht te 

hebben bleef enige vorm van duidelijkheid 

uit. 

Ook in de senaat bleef de rel niet onopge-

merkt, daar senator Charles Lac de Blan-

che geen blad voor de mond nam en met 

felle bewoordingen aandrong op militair 

ingrijpen. Hij stelde dat het oppakken van 

zijn mensen een daad van oorlog was en 

dat daarom elke reactie geoorloofd was. 

Boze tongen beweren echter dat het de se-

nator vooral ging om het feit dat één van 

de twee medewerkers zijn minnares zou 

zijn, maar dit is vooralsnog niet bewezen. 

 

De rel eindigde toen de twee medewerkers 

ineens opdoken in Nieuw-Woudenburg 

waar resident De Loyauté hen hartelijk 

welkom heette. Vanuit de Umbrische 

hoofdstad zal het tweetal onder militaire 

begeleiding zo snel mogelijk naar Elerion-

Stad reizen. 

 

Tot slot; de redactie werd recent getipt 

over een mogelijk bloedbad onder 

Woldwachters in Zonnestein waarbij de 

senator betrokken zou zijn, maar na inten-

sief onderzoek in en rond Zonnestein moe-

ten wij concluderen dat ook dit gerucht 

niet bevestigd kan worden. Wel zijn er 

sporen gevonden van omgewoelde grond, 

maar na flink wat graafwerk was er niets te 

vinden. 

 

De militairen die het tweetal medewerkers 

vergezellen verwijzen alle verzoeken om 

details naar de militaire leiding in Elerion-

Stad, maar tot op heden is er niet gerea-

geerd op onze vragen.  
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Onrust in Encique 

 

Melchibar – Volgens diverse reizigers 

hebben in de jungle van Encique op ver-

schillende plaatsen opstandige burgers ver-

tegenwoordigers van het lokale gezag aan-

gevallen en gedood. Het was al langere tijd 

onrustig in de binnenlanden van Encique 

maar nu is het tot openlijke opstand tegen 

het lokale gezag gekomen. Vanuit Mel-

chimbar laat koning Dassa bin-Zifah weten 

dat de opstandelingen genadeloos zullen 

worden neergeslagen. „Goed uitgeruste en 

aan mij persoonlijk loyale ordetroepen zul-

len de opstanden in de kiem smoren.‟ Vol-

gens onbevestigde geruchten vanuit de 

binnenlanden worden de opstandelingen 

gesteund door troepen uit de omliggende 

landen. De koning zou niet veel meer dan 

de hoofdstad en directe omgeving in han-

den hebben en op het punt staan verdreven 

te worden. Vanuit Elerion-stad wordt te-

rughoudend gereageerd. „Het binnenlands 

bestuur van Encique is de verantwoorde-

lijkheid van de koning en de bewoners.‟ 

aldus een woordvoerder van de senaat.  

 

 

Burgeradviseur Muntang gesneuveld 

 

Nieuw-Woudenburg – Tijdens een kort 

privébezoek aan Zonnestein is de burger 

die als bijzonder adviseur verbonden was 

aan het detachement van het Eleriaanse 

leger in de wilde landen gedood. In een uit 

de hand gelopen opstootje, dat volgens 

getuigen te maken had met het verlenen 

van een adelijke titel, is hij samen met de 

hem begeleidende militair dodelijk 

verwond. De onfortuinlijke toebrenger van 

de dodelijke slagen is ter plaatse berecht 

en veroordeeld door een ridder in de orde 

van de zwarte roos, die door een gelukkige 

toevalligheid ter plaatse was. Vanuit Brino 

Anjak, de legerplaats van het genoemde 

detachement, is met berusting gereageerd 

op het overlijden van hun adviseur. “Nu de 

roversbendes in Umbrië grotendeels zijn 

opgerold zaten zijn werkzaamheden er 

toch bijna op,” konden we optekenen uit 

de mond van een dienstdoende sergeant. 

Volgens geruchten houdt het afblazen van 

een grote legeractie rond Nieuw-

Trollendam direct verband met het 

overlijden van de manke adviseur. 

 

 

DUH Zonnestein groeit 

Door Sem Bakker 

 

Zonnestein – De Dependance van de Um-

brische Hogeschool te Zonnestein (DUHZ) 

laat verheugd weten een uitgebreider les-

aanbod te kunnen aanbieden. Na recente 

inkrimpingen heeft de DUHZ met succes 

actie ondernomen. Er zijn grote groepen 
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nieuwe leerlingen aangenomen en nieuwe 

docenten geworven. Er zou zelfs een 

nieuwe rector zijn gevonden om de on-

derwijsinstelling nieuw elan te geven. Als 

hoogtepunten van deze opleving van de 

DUHZ noemt het personeel de vernieu-

wende “enthousiasmeercolleges” en de 

aanstelling van een nieuwe, zeer ervaren 

docent Alchimie.

 

 

Woldwachtersoefening afgesloten 

- Resultaten beter dan verwacht – 

 

Door Peter Aspe 

 

In de vorige editie van de Wilde Post kon 

u lezen over de aanwezigheid van 

Woldwachters in Zonnestein. Hun oefe-

ning daar is ten einde gekomen en de re-

sultaten zijn zeer bevredigend, zo blijkt uit 

navraag bij de bevelvoerders. 

“Het is opnieuw bewezen dat soldaten die 

onze technieken onder de knie hebben, 

veel beter zijn toegerust in conflictsituaties 

dan het gewone voetvolk. Wij hopen dan 

ook dat men in Elerion-Stad inziet dat on-

ze training standaard moet worden voor 

elke Eleriaanse soldaat!” Aldus luitenant 

Brigo Groenpoel. 

Een reactie uit de hoofdstad was nog niet 

binnen bij het ter perse gaan van deze edi-

tie, maar volgens geruchten is de verbale 

strijd tussen de conservatieve veteranen en 

de meer ruimdenkende officieren opnieuw 

flink opgelaaid door deze uitkomst. Inzet 

van deze strijd is de reorganisatie binnen 

het keizerlijke leger die al jaren uitgesteld 

wordt. 

 

 

Schandaal rond aanschaf koetsen Kro 

Terlep 

 

Kro Terlep – De aanschaf van nieuwe 

koetsen is in Kro Terlep aanleiding ge-

weest tot het ongewenst verklaren van wa-

genbouwer Reinder Eneco-Walrick. De 

stad Kro Terlep had ter aanvulling op de 

bestaande dienstverlening van vervoer met 

ossenkarren besloten een snelle verbinding 

tussen de haven en het centrum van de stad 

in te stellen waarbij gebruik gemaakt zou 

worden van snelle koetsen. Wagenbouwer 

Eneco-Walrick uit Fort Mercantila was de 

gelukkige die het gevraagde koetsen mocht 

leveren. Bij de eerste ritten met de eerste 

twee geleverde koetsen bleken deze niet 

bestand tegen de in de haven gebruikte 

kinderkopjes. Al na enige dagen vielen de 

deuren uit de koetsen waarbij direct gevaar 

ontstond voor de passagiers . Berichten uit 

Fort Mercantila wijzen er op dat Eneco-

Walrick vooral bekend staat om het leve-

ren van eersteklas kruiwagens. Hoeveel 

geld met de mislukte overeenkomst ge-
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moeid is wordt door het stadsbestuur 

angstvallig onder de pet gehouden. Stads-

leider Bick Trobbel liet zich ontvallen dat 

hij er persoonlijk voor zou zorgen dat 

Eneco-Walrick nooit meer „een poot in 

Kro Terlep zal zetten.‟ Volgens onbeves-

tigde bronnen liet hij daar op volgen, „En 

als het aan mij ligt zet hij helemaal nooit 

meer een poot voor de andere.‟ 

 

 

Zinloze moord op excentrieke weten-

schapper in Zonnestein 

Door Henna Verband 

 

In de ochtend van de 24e van de lente-

maand jongstleden is de excentrieke we-

tenschapper Werner Drieveen vermoord 

voor de ogen van tientallen getuigen. On-

der begeleiding van reusachtige kikkers en 

vissen was Werner die ochtend de diverse 

publieke gelegenheden van Zonnestein 

binnengestormd met de mededeling de 

nieuwe eigenaar te zijn. Hij bood de men-

sen bescherming aan, stelde voor de DUH 

in ere en omvang te herstellen en het dorp 

de meer toepasselijk naam "Vissenstein" te 

geven. De lokale bevolking was niet onder 

in de indruk en besloot dat de excentrieke 

geleerde nu volledig doorgedraaid was en 

leed aan megalomane gedachten.  

Een poging van de schout Quintijn van 

Zuyderhuizen om Werner te arresteren 

mislukte, waarbij zijn harnas zeer ernstig 

beschadigde door vissenzuur. Hierdoor 

raakte de beheerder van de in de gemeen-

schappelijke ruimte gevestigde exclusieve 

club, Rogier Grauwvonck, in paniek en 

zonder waarschuwing vooraf roosterde hij 

de wetenschapper van grote afstand met 

een zeer sterke bliksem. Deze bliksem was 

zo sterk dat er achteraf slechts smeulende 

resten zijn teruggevonden van de weten-

schapper en zijn karakteristieke attributen: 

een visnet en een excentrieke oogprothese.  

De door genoemde Rogier Grauwvonck 

veroorzaakte bliksem zorgde voor paniek 

onder de door Werner meegevoerde mans-

grote vissen en kikkers. Geschrokken door 

het plotselinge tot as verbranden van hun 

begeleider probeerden zij zich een weg 

naar de veiligheid van het meer te banen. 

Door slagvaardig optreden van de diverse 

gasten werden de mansgrote vissen en 

kikkers verwerkt tot avondeten en de rust 

hersteld.  

 

Het verlies voor de wetenschappelijke 

vooruitgang is echter enorm. Nooit eerder 

heeft een mens kunnen communiceren met 

de dieren uit het meer van Zonnestein. 

Hoewel de communicatie nog wat elemen-

tair en eenzijdig was lag hier grote potentie 

voor de toekomst. Een oplossing waarbij 

dergelijke wetenschappers onder toezicht 

en in een beter gecontroleerde omgeving 
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hun onderzoek kunnen voortzetten is zeer 

goed denkbaar. De gedachte blijft me ach-

tervolgen dat noch de bescherming die 

Werner aanbood aan Zonnestein in ruil 

voor een naamsverandering van het dorp 

(naar Vissenstein) en een kop zwarte kof-

fie, noch zijn stoutmoedige gedachten 

hadden mogen leiden tot zijn vroegtijdige 

dood. 

 

Met het oog op deze gebeurtenissen vraag 

ik dan ook met klem om een onderzoek 

door de rechters naar deze actie van Rogier 

Grauwvonck die ik niet kan zien als zelf-

verdediging maar alleen als een gerichte 

moordaanslag. Ook de rol van de plaats-

vervangende schout te plaatse, Quintijn 

van Zuyderhuizen, zal nader onderzocht 

moeten worden. 

 

Advertentie 

 

Kaas van Kasema:  

natuurlijk de lekkerste! 

 

 

Club Inferno roept medewerker terug 

- Bedrijfsleider beschuldigt van fraude -  

 

Door Albert Zilverlinde 

 

Ondanks alle inspanningen om Club Infer-

no een slechte reputatie te geven, werden 

alle geruchten en roddels naar het rijk der 

fabelen gestuurd. De club, die eigendom is 

van de alom gerespecteerde familie Frost, 

is in korte tijd zeer succesvol geworden 

door een eenvoudige formule waarin 

iedereen welkom is. Echter, niet iedereen 

gunt deze hardwerkende lieden hun suc-

ces. 

Onlangs heeft zich een incident voorge-

daan in Zonnestein in de plaatselijke club. 

De bedrijfsleider zou zich schuldig hebben 

gemaakt aan fraude in de vorm van het 

verduisteren van inkomsten en componen-

ten. Ook zou hij volgens geruchten een 

moordaanslag hebben gepleegd op een 

plaatselijke wetenschapper, maar dit wordt 

ontkend door een woordvoerder van de 

familie Frost. Ook hier duikt weer het ge-

rucht op dat de familie banden heeft met 

de Condotieri Magistri en dat het zou gaan 

om een afrekening. 

“Deze verzinsels worden afgedaan als ab-

ject en infaam. Figuren die menen deze 

leugens te moeten verspreiden, zullen 

worden aangeklaagd wegens laster”, aldus 

dezelfde woordvoerder. 

 

Een onderzoek wordt ingesteld en de be-

treffende bedrijfsleider is voor verhoor 

naar Nieuw-Woudenburg gebracht. Meer 

informatie over deze zaak hopen wij in een 

volgende editie te kunnen brengen. 
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Rust Batori hersteld na ongeval 

Door Jago van Wijck 

 

Pelinor – Een tragisch ongeval heeft op-

vallend geleid tot het herstel van de poli-

tieke onrust in Batori. Tijdens een jacht-

partij in de bossen van het hertogdom werd 

jonker Alehandro di Castillo dodelijk ge-

troffen door een viertal kruisboogpijlen die 

per ongeluk op hem werden afgevuurd 

door zijn schoonvader, graaf Hubertus de 

Riquet de Caraman. “Ik dacht dat ik op een 

zwijn schoot,” zo liet de geschokte graaf 

weten, direct voor hij een pul bier bestelde. 

Zijn dochter (en verloofde van de jonker) 

was ontroostbaar. In haar belang besloot 

de graaf met zijn dochter snel huiswaarts 

te keren naar hun eigen graafschap, en 

daarbij enige claim op het hertogdom Ba-

tori te laten vallen. 

 

Koning Pelinor heeft daarop bepaald dat 

de zeggenschap over Batori thans ligt bij 

de landvoogd, baron Louis van Rozen-

Lindenburg. De baron liet weten onmid-

dellijk aan de slag te gaan met het herstel 

van het jachtslot. “Wanneer hertog Dra-

gomir terugkeert, zal hij wederom een 

welvarend en vredig land vinden,” aldus 

de baron. “Mijn lieftallige vrouw heeft al 

prachtige ideeën voor de wederopbouw 

van het slot.” 

 

De benoeming is echter niet geheel onom-

streden. Lokale adel maakt zich zorgen 

over de geruchten dat de landvoogd te 

nauw betrokken zou zijn met het volk.  

Tevens zijn er beschuldigingen van nepo-

tisme: vlak voor de benoeming voerde ko-

ning Pelinor een privégesprek met hertog 

Jean-Francois Froideville de Mon‟o, advi-

seur van de keizerin, die net terugkeerde 

uit Umbrië. Anonieme bronnen wijzen er 

op dat de hertog het hoofd is van de Raad 

voor de Hoge Adel, dezelfde instantie 

waar de baron Van Rozen-Lindenburg lid 

van is.  

De suggestie van vriendjespolitiek wordt 

weggewuifd door een woordvoerder van 

de Raad. “De baron heeft zich ingezet voor 

het grotere welzijn van het keizerrijk. Dat, 

en enkel dat, is de reden voor deze benoe-

ming, die verder een volstrekt autonome 

beslissing van de koning van Pelinor is.” 

 

 

Oogstopbrengst hoger dan verwacht 

 

De kanselarij te Nieuw-Woudenburg laat 

weten dat de verwachte oogstopbrengst dit 

jaar hoger zal uitvallen dan gepland. 

Voorgaande jaren werd de oogst getroffen 

door hagelbuien, aardbevingen en andere 

rampen, maar die schade lijkt dit jaar op-

vallend mee te gaan vallen. 

 



 
Jaargang 28                         Anno Leta 26 

Nummer 3                            Pagina 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging 

 

Groot Oogstfeest in Appel-
hoeve 

 
Op zaterdag de 31ste van de 
oogstmaand vindt te Appelhoeve 
het jaarlijkse Appelhoever Oogst-
feest plaats. Ook dit jaar zal het 
dorpsplein worden opgeluisterd 
door stijlvol vermaak en een 
kleurrijk banket. De burgemees-
ter van Appelhoeve zal het feest 
hoogstpersoonlijk openen.  
 
Het programma zal verder be-
staan uit een lezing over de 
kunst van het postzegelverzame-
len, een debat over het correct 
gebruik van de woorden ‘desal-
niettemin’ en ‘niettegenstaande’, 
een demonstratie kravatknopen 
en een workshop punniken. 
 
Kledingcode: zwarte das 
 
Noot: dit is een bewaakt evene-
ment om te voorkomen dat aller-
hande tuig zich tussen het nette 
publiek mengt. 
 

Aankoendigieng 

 
 

Elerion sjoekt ain 

Sjoepersjter! 
 

Omdat wai sain niet oitge-

nodigd voor groot Oogst-

faisjt in Appelhoeve wij sjelf 

gaif viel groter faisjt. Ien 

kamp van Zogolli ien bosj 

vlakbai Appelhoeve wai or-

ganiesjier talentenjacht voor 

iederain. Wij niet kiesjkoi-

rig over klaiding of af-

komsjt. Wai iederain wel-

kom heet. 

 

Wai exjtra loik vin-

den as jai optraiden 

in talentenjacht! 
 

Groot faisjt beginnen oem 

elf oer ien ochtend en pas 

aindigen as alle drank op 

sjain. Jai kan blaif sjlapen 

as jai meebrengen aigen 

tent. 
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Het reizend genootschap van De Gene-

raal Herdenkt 

Pieternella Zogolli 

1
e
 graads Priesteres van De Generaal. 

Soldaat 1
e
 klasse  

Chirurgijn  

 

Een geweldig priesteres die altijd klaar 

stond voor anderen.  

 

Genezing hier, huid van staal daar, dit 

alles zal nu veranderen.  

 

Een waardig generalist, zonder angst, 

rein en een overvloed aan moed.  

 

Slechts door een laffe bliksemschicht 

vloeide uiteindelijk haar bloed.  

 

Een trouw Robin – aanhanger en een 

voorbeeld voor ons allemaal.  

 

Nog eenmaal uit volle borst  

Leve De Generaal!  

 

Namens Het reizend genootschap van De 

Generaal 

Anvil Burnheart Paladijn van de Gene-

raal.  

 

 

Het einde is nabij! 
 

Beken uw zonden en bid om de 
genade van uw godheid! Smeek 
om vergeving, opdat u niet ver-

zwolgen wordt! 


