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Keizerin doet beroep op moed, eer en
glorie!
Elerion-Stad – In een bevlogen toespraak

situatie die de Keizerin zichtbaar lijkt te

heeft Keizerin Leta, staand achter een

betreuren. Tijdens haar toespraak deed de

spreekgestoelte onderaan de trappen van

Keizerin met klem een beroep op de moed

het Keizerlijk paleis (een opvallende breuk

en het eergevoel van de bevolking en in de

met het protocol; normaliter spreekt de

regio aanwezige dapperen, waaraan ze

Keizer(in) het volk toe vanaf het bordes

fijntjes toevoegde dat ook de “glorie”,

aan de voorzijde van het paleis) een op-

voor hen die meer uit zijn op persoonlijk

roep gedaan de noodlijdende legertroepen

aanzien of voordeel, een te overwegen be-

in het Noordelijke Wold te steunen op

weegreden zou kunnen zijn om de troepen

welke manier dan ook. De lange aanvoer-

in het Wold te vervoegen. De oproep van

lijnen en de vrees voor het in het gedrang

de Keizerin zal tevens in pamfletvorm ver-

komen van de veiligheid elders binnen het

spreid worden binnen de provincie Umbrië

Keizerrijk door hier troepen weg te trek-

en de aangrenzende provincies. “De Keize-

ken ter versterking van de troepen in het

rin verwacht uiteraard niet van haar bevol-

Wold zorgt er voor dat de situatie ter

king dat men het halve Keizerrijk door-

plaatse met de dag nijpender wordt, een

reist,” aldus Jonkheer Pieter Drooglever-
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Fortuyn, de persoonlijke secretaris van de

telbare manschappen hebben het leven ge-

Keizerin. “We hopen vooral op steun van-

laten in de vele aanvallen door de demon

uit de directe omgeving van het Wold,

Andras die heer en meester lijkt te zijn

waarbij we nogmaals willen benadrukken

over het Wold.

dat iedere hulp welkom is, of het nu fysie-

Zijn horde voert meedogenloze aanvallen

ke, mentale of geldelijke steun is. De be-

uit en is tot nog toe slechts sporadisch ver-

woners in de overige provincies kunnen de

slagen. De demonenheer laat zich niet

expeditie steunen door goederen te zenden;

vaak zien, maar als zijn jachthoorn schalt,

vooral verband staat hoog op de wensen-

dan wordt zelfs de meest geharde veteraan

lijst”. Paladijn Rodwyn, opperbevelhebber

nerveus.

der Keizerlijke legers, bevestigt desge-

Tijdens een recente aanval op de herberg

vraagd dat de hoeveelheid in te zetten

Boschlust, is Andras erin geslaagd om de

troepen eindig is. “We hebben hier te ma-

linies te doorbreken en heeft het merendeel

ken met de strijd tegen een demon en diens

van de aanwezige soldaten over de kling

aanhangers. Een geharde elite-eenheid

gejaagd. Het trieste nieuws dat ons net

heeft hen maandenlang bezig kunnen hou-

heeft weten te bereiken is dat kolonel Alb-

den, maar zelfs deze bikkels zijn niet on-

recht Winkelman daarbij is omgekomen.

uitputtelijk,” aldus de paladijn. “We hopen

De pas tot kapitein bevorderde Woldwach-

dat een aantal dapperen bereid is zich ter

ter Owen Molenaar is door deze situatie de

plaatse te melden, er staat veel op het spel

nieuwe bevelhebber ter plaatse.

aldaar, heel veel.”

Resident Loyauté heeft zijn militair adviseur naar het Wold gestuurd om assistentie

Niets is zo mooi als de glimlach van een kind.

te verlenen. Verdere informatie volgt hopelijk nog.

Kolonel Winkelman gesneuveld!
Is de strijd gestreden?

Eleriaanse ambassade verwoest?

De oorlog in het Wold is nu al maanden

In de vorige editie van de Wilde Post be-

bezig en het lijkt er steeds meer op dat de

richtten wij over de mogelijke verdwijning

keizerlijke troepen zich zeer spoedig moe-

van de Eleriaanse ambassadeur in Incen-

ten terugtrekken tot buiten de grenzen van

dia. Navraag hierover leidde tot de mis-

het gebied vanwege te grote verliezen. On-

handeling van een verslaggever en concrete antwoorden bleven vooralsnog uit. Ech-
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ter, de redactie ontving opnieuw een ano-

ziekten. Dit incident wordt ook in verband

niem schrijven met daarin de onthulling

gebracht met de explosie op een schip in

dat de Eleriaanse ambassade in Septicivita

de haven van de hoofdstad dat is onder-

in brand is gestoken en volledig verwoest

zocht door personen in zeer beschermende

is. Wat er van de ambassadeur en zijn staf

veelal witte kleding.

is geworden werd niet vermeld, maar men

Actiegroep "Laat dat" heeft een demon-

vreest het ergste.

stratie georganiseerd en publieke vragen

Ook nu weer moet onze verslaggever bot

gesteld aan het senaat. De senaat heeft een

vangen wanneer hij om een bevestiging

onderzoek ingesteld en de verdachte on-

dan wel een ontkenning komt vragen bij

derzoeker Grinder G., die ook in het Wold

het paleis. Deze krant werkt altijd met

gezien is, lopende het onderzoek in bewa-

hoor en wederhoor, maar dat lijkt in deze

ring gesteld.

zaak niet te werken. Daarom roepen wij

"Laat dat" verspreidt sneltekeningen over

iedereen die maar iets weet met betrekking

de mogelijke gevolgen van biologische

tot de ambassade ons te benaderen. Mis-

wapens. Zij eist dat de verantwoordelijke

schien dat we op die manier meer te weten

senatoren aftreden en publieke excuses

komen.

maken naar alle inwoners van Elerion en al
haar mogelijke vijanden. Tevens dient een

Niets is voor eeuwig.

onafhankelijke commissie erop toe te zien
dat alle onderzoeksresultaten worden ver-

Onrust door mogelijke biologische wa-

nietigd.

pens in Wold
Senaat vraagt om opheldering

Door Liesje Doorgewinterd - Enkele ooggetuigen hebben bevestigd dat een eerder
gemeld ongeluk in het Wold tijdens de geloofssynode te maken had met een biologisch wapen dat nota bene ontwikkeld is in
ons drukbevolkte Elerion-Stad. Jarenlang
is onder onze neus gewerkt aan gevaarlijke
wapens die gebruik maken van ernstige

Advertentie
Bent u in het Wold geweest, of gaat u
in het Wold zijn?
De Eleriaanse Bode zoekt verslaggevers ter plaatse.
Ruime vergoeding voor eenieder die
deze rol op zich neemt.
Verslagen kunt u sturen naar:
De Eleriaanse Bode / L.C.
Laan der 2 keizers 2a
Elerion Stad
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Vanuit het hele keizerrijk komen gelijksoortige berichten binnen. Het lijkt erop

In het zuiden van Encique zijn de opstan-

dat de dagen van de club geteld zijn. De

delingen onderling slaags geraakt. Diverse

familie Frost was niet bereikbaar voor een

groepen rebellen staan elkaar naar het le-

reactie.

ven. De Koninklijke troepen lijken optimaal gebruik te maken van de onderlinge

Een mens zonder verbeelding is Niets.

strijd van de rebellen en heroveren op grote schaal opstandige gebieden. Door de

Droomteam in moeilijkheden

binnenlands problemen ziet Encique geen

Werk lijdt zwaar onder tekorten

kans troepen te leveren ter ondersteuning
van de eenheden in het Wold in Umbrië.
“Als loyale vorst binnen het keizerrijk zou
ik natuurlijk niets liever doen dan troepen
leveren als het keizerrijk daar behoefte aan
heeft. De werkelijkheid is echter dat ik de
troepen momenteel zelf beter kan gebruiken.” In kringen rond de senaat in Elerion
wordt gefluisterd dat de weigering van koning Dassa bin-Zifah om troepen te sturen
hem zwaar wordt aangerekend.
Club Inferno gesloten

In de vorige editie van de Wilde Post berichtten wij over het medische droomteam
dat naar het Wold is gestuurd om de troepen daar bij te staan. Tot enkele maanden
geleden slaagde het team erin om de druk
op het keizerlijke leger te verminderen
door gewonden in recordtijd weer in het
veld te krijgen.
Echter, doordat de oorlog veel langer duurt
dan verwacht en maar niet gewonnen kan
worden, zijn er nu grote tekorten ontstaan.
Verband, medicijnen en schone instrumenten zijn zo goed als op.

Menig bezoeker van de zeer exclusieve

Felix McDroom en zijn kundige medewer-

Club Inferno zal verrast opkijken wanneer

kers zijn er tot nog toe in geslaagd om ge-

hij of zij weer eens een avondje wil ont-

wonden een redelijke kans op genezing te

spannen. Sinds een paar dagen is de deur

geven, maar het lijkt erop dat ook dat niet

van de vestiging in Elerion-Stad van bui-

meer lukt.

tenaf afgesloten met een aantal zware slo-

Menig handelshuis heeft de afgelopen tijd

ten. Naar het schijnt is dit gebeurd op last

zoveel mogelijk goederen naar het Wold

van de stadswacht die weigert commentaar

gestuurd, maar na klachten van kapitein

te geven.

Molenaar is uit het daarop volgende on-
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derzoek gebleken dat het merendeel van de

het Wold, is na de evacuatie van het ge-

gevraagde spullen niet aankomt doordat

bied teruggeroepen naar de hoofdstad voor

Wendigo´s de handelaren aanvallen. Daar-

overleg. Daaruit is voortgekomen dat het

naast schijnt een roversbende zeer actief te

handelshuis stopt en alleen nog in Elerion-

zijn in het oorlogsgebied en die bende ligt

Stad haar werkzaamheden uitvoert. Een

regelmatig in een hinderlaag waardoor het

eerder rapport van de heer Corvius ver-

gevaar van alle kanten komt.

wees naar de negatieve invloed die grote

De keizerin kan geen extra troepen meer

handelshuizen zoals Frost en De Rand

inzetten in het geplaagde gebied omdat

hebben op de markt en nu is daar een

anders de veiligheid van de overige delen

tweede verslag aan toegevoegd dat ertoe

van het keizerrijk in het gedrang komt. Het

heeft geleidt dat Habraken de “Orkbal in

lijkt een kwestie van tijd voor de gevrees-

de ring gooit”.

de demon uitbreekt en wat ons dan te

Een woordvoerder van mevrouw Habraken

wachten staat is een lot erger dan de dood.

gaf verder aan dat het tijd wordt dat er
eens goed gekeken wordt naar de manier

Cultuur

van handelen in het gehele keizerrijk, want
de burger is de dupe van prijzen die

Sonam's haiku

kunstmatig hoog gehouden worden. Concreet bewijs hiervoor ontbreekt, maar er

Jager in het Wold

zijn voldoende aanwijzingen om een on-

dode uitverkorenen

derzoek te starten, aldus de woordvoerder.

Elerion huilt

Voor Niets gaat de zon op.
Handelshuis Habraken verlaat Umbrië
Concurrentie te groot, markt te klein

Incident bij grens met Incendia
Onbekenden forceren toegang tot Elerion

Het kleine handelshuis Heidi Habraken uit
Elerion-Stad heeft laten weten alle activi-

De relatie met het keizerrijk Incendia blijft

teiten in Umbrië per direct te staken. Re-

gespannen, maar sinds enkele maanden is

den hiervoor is dat het voor een nieuw en

zelfs alle contact verbroken. Wat dit bete-

onbekend handelshuis onmogelijk is om

kent voor de nabije toekomst is onduide-

voet aan de grond te krijgen. Medewerker

lijk.

Lorenzo Corvius, voorheen werkzaam in
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Onlangs heeft zich wel een opmerkelijk

man, die een pittoreske route richting het

incident voorgedaan bij de grens met In-

oostelijk gelegen Appelhoeve dacht te ne-

cendia. Herders uit Elerion laten hun scha-

men, in de wind hebben geslagen, wat hem

pen graag grazen op de groene heuvels in

duur kwam te staan toen hij enkele dagrei-

het noorden en zo hebben zij zicht op een

zen later diep het Wold, in de buurt van de

grenspost. Als het te laat is om terug te ke-

daar gelegen herberg, werd opgejaagd

ren naar huis, dan blijven de herders op de

door een groep woeste wezens, die uit ver-

heuvel overnachten. Zo ook Bartho Wie-

schillende beesten leken te zijn samenge-

gelsma die enkele nachten geleden een

steld. Tot zover klinkt het verhaal nog re-

kleine vechtpartij zag ontstaan waarbij

delijk plausibel, dergelijke wezens zijn in-

twee Incendiaanse grenswachters werden

derdaad gesignaleerd in het Wold, maar

gedood. Naar zijn zeggen werd hij gewekt

het vervolg klinkt een stuk onwaarschijn-

door geschreeuw en gegil waardoor zijn

lijker. Op het moment dat de monsters de

aandacht naar de grenspost werd getrok-

man hadden ingehaald, stond hij plotseling

ken. In het licht van enkele fakkels zag hij

oog in oog met een oude, rijzige man die

hoe enkele gedaanten met erg weinig

vriendelijk knikte en hem met een handge-

moeite de grenswachters doodden en ver-

baar naar een veilige plek aan de rand van

volgens de grens over gingen in de richting

het pad toverde, met de, blijkbaar nogal

van Elerion. Bevangen van angst bleef hij

ouderwets klinkende woorden “Als het u

op de top van de heuvel. Van de beschre-

niet ontrieft beste vrind, verzoek ik u een

ven figuren ontbreekt elk spoor.

weinig daar ginder te verpozen, terwijl ik
deze tegenstand supprimeer”. Hierop ver-

Waar Niets is, verliest de Keizer zijn recht.

scheen er naast de verbouwereerde man uit
het niets een soort “baken” zoals hij het

IJlende man gevonden nabij Kanol

zelf noemde, wat de monsters blijkbaar
niet dicht durfden te naderen. Ondertussen

De bij de stenen brug nabij het voormalige

liet de oude man de verbouwereerde mon-

dorpje Kanol gelegerde militairen troffen

sters met de woorden “Scheer u weg

hier enige tijd terug een ijlende man aan,

snoodaards, laat deze man in vree!” in

die mompelde het Wold ontvlucht te zijn.

vlammen opgaan, waarna de grijsaard met

De waarschuwingen betreffende de strijd

de woorden “Ik adviseer u ten stelligste de

die hier momenteel plaats heeft zou de

weg terug te volgen die u gekomen zijt, de
weg richting Appelhoeve is momenteel
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slecht voor uwer gezondheid” de man ver-

oude functie in onbruik geraakt, maar bin-

bouwereerd achter liet; met een vingerknip

nen de provincie Umbrië lijkt een nieuwe

was hij van het ene op het andere moment

proefperiode het proberen waard. Traditio-

spoorloos verdwenen zijn. De soldaten

neel ziet een magie-prefect namens Tove-

doen het verhaal af als “verzinsels van een

naarseiland toe op magische zaken, zoals

ijlende, getraumatiseerde man”.

het tijdig inzweren van nog niet bij een tovergilde aangesloten tovenaars, controle

Advertentie

van het functioneren van de gildemeesters
en aanverwante zaken. Wie de magister op

Verloren: groot document beginnend met
de tekst "ZEUS".

Ik ben dit document kwijt geraakt tijdens
de synode in het Wold en wil deze graag
terug. Natuurlijk is een beloning op zijn

het oog heeft om deze functie te vervullen
is nog niet bekend.
Daarnaast laat magister Nadirkhan weten
dat de heer Cornelius, gildemeester der
necromantiërs binnen de provincie, heeft

plaats.

aangegeven terug te treden om zich volle-

Graag terug bezorgen bij

van de Dependance Umbrische Hoge-

Sonam of een priester van het Kerk van de

school te Zonnestein, te richten. Wie als

dig op zijn nieuwe functie, het rectorschap

Jaden Hemelkeizer.

nieuwe gildemeester zal worden benoemd,
heeft de magister nog in beraad. “De Heer

Oude functie in ere hersteld,
gildemeester treedt terug

Cornelius gaf in zijn schrijven aan de heer
Sjimmie de Wit als zijn opvolger te hebben aangesteld, maar die aanstelling is niet

Nieuw-Woudenberg - Het maandelijkse

aan hem om te doen, daar gaat Tovenaar-

communiqué van magister Nadirkhan (de

seiland over; zijn voorkeur zal uiteraard

magisch adviseur van resident Loyauté),

als een zwaarwegend advies worden mee-

doorgaans niet veel meer dan een opsom-

genomen in de selectieprocedure”. Ge-

ming van formaliteiten, bevatte deze maal

ruchten als zou de heer De Wit qua ne-

een tweetal noemenswaardige feiten.

cromantische capaciteiten verbleken bij de

Op de eerste plaats overweegt de magister,

heer Cornelius, boze tongen beweren zelfs

op advies van Tovenaarseiland, de functie

dat hij slechts één necromantische spreuk

van magie-prefect nieuw leven in te bla-

beheerst, worden door magister Nadirkhan

zen. Binnen de meeste provincies is deze

bevestigd noch ontkend.

Jaargang 29
Nummer 2

Anno Leta 27
Pagina 8

Spirituele hulp onderweg naar het Wold

verklaring van Sint Jean Jerome sprong

Nazorg voor de keizerlijke troepen

een bezoeker op, zwaaide met een magiersstaf en riep volgens getuigen: “Wees

Door Jacques Oliebrander - Vanuit de
hoofdstad van ons keizerrijk heeft de Kerk
van de Jaden Hemelkeizer hulp gestuurd
naar het door oorlog getroffen Wold.

bevrijd, slaven!”, waarna hij een verzengende explosie van vuur losliet op zichzelf
en omstanders. Van de dader en zijn elf
slachtoffer bleef weinig meer dan as over.

Priesteres Bianca di Biasimare zal spirituele raad bieden aan een ieder die dat nodig
heeft.

In de Garnizoenstempel van de Goddelijke
Generaal in de hoofdstad probeerde een

“Vaak wordt vergeten dat er niet alleen
wapens en soldaten nodig zijn in de strijd,
maar ook is geestelijke begeleiding om
vrede te vinden met de innerlijke demonen
noodzakelijk. Deze nazorg wordt door
menigeen onderschat en de kerkleiding
ziet hierin een belangrijke taak voor de Ja-

fanaticus eveneens een vuurampul tot ontploffing te brengen, maar een aanwezige
Luitenant-Adept van het leger wist de man
te verlammen voor hij zijn daad kon verrichten. De dader is voor verhoor overgebracht naar de kerkers van het Keizerlijk
paleis.

den Hemelkeizer” aldus Di Biasimare.
Priesteres Di Biasimare zal worden vergezeld door een zeer bekwame paladijn, de
heer Jurriaan van Cannenborgh, die in beginsel belast is met het welzijn van mevrouw Di Biasimare tijdens de reis naar
het Wold, maar na aankomst zal hij zich
daar bezig gaan houden met de veiligheid.

Inmiddels is de bewaking rondom publieke gebouwen verdubbeld en zijn magiërsstaven en gevaarlijke componenten verboden om mee naar binnen te nemen. Namens de keizerin liet de gildemeester der
Magiërs in Elerion-Stad, senator Zippolantus, weten geschokt te zijn en vol medeleven naar de nabestaanden. “Magie hoort

Zelfmoordaanslagen in hoofdstad
Twaalf doden in tempel

In de kathedraal van de Jaden Hemelkeizer
in Elerion-Stad zijn twaalf doden gevallen
bij een zelfmoordaanslag. Tijdens de
drukbezochte dienst ter ere van de heilig-

een wapen te zijn ten dienste van het
volk,” benadrukte de gildemeester.

Niets heeft voor hetere vuren gestaan dan de ware
Generaal.
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hier begraven lag van over het water gekomen is om deze plaats te bezetten, en

Het Regiment Geneeskundige Troe-

zijn volk de oorspronkelijke bevolking on-

pen zoekt gemotiveerde mensen die

derwierp. Waar dit volk gebleven is, is een

ons willen versterken. Geneeskundige

raadsel.

vaardigheden zijn gewenst, maar niet

Nadere bestudering van de twee aanwezige

verplicht.

skeletten liet zien dat de man overleden is

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u con-

aan een zwaard door zijn borstkas; zijn

tact opnemen met Sergeant Cirdan

hoofd lijkt hij posthuum verloren te zijn.

Tasadur te Umbrië.

De vrouw heeft geen duidelijke wonden.
Huurlingen gezocht!

Preliminair onderzoek grafheuvel bij
Mekkerbos afgerond

Verdedig de Wilde Landen, versla de
Door Lys Amet – Een eerste onderzoek

vijand, word rijk en gerespecteerd.

naar de geopende grafheuvel nabij Kas-

Word huurling! Meld je aan bij de orde

parswolde is afgerond. De runen in de

van

grafheuvel zijn overgetekend en onderzocht, evenals het verhaal wat in de klei
tussen de spanten was gezet. Er zijn nog
veel details die missen, maar de onderzoekers hebben enige voortgang kunnen boeken.
De runen zijn volgens hen een vervloeking
om een geest te binden in het graf "Tot de
Windtijd, tot de Wolftijd", "Tot de Wolf
onder de aarde de Raaf redt van de Vossen". Er wordt melding gemaakt dat de
demonen over de wereld gelopen moeten
hebben, en de wolf geit geworden moet
zijn, waarna hij raaf moet worden.
Het verhaal in de klei is erg abstract, maar
er is uit op te maken dat de hoofdman die

Ru-Ha!

Contactpersoon: Alexander van Eik –
Umbrië
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Gezocht wegens landverraad, spionage
en collaboratie met staatsvijanden

Mustafa ibn
Galdhoun
Burgers die inlichtingen kunnen verschaffen over de verblijfplaats van de verdachte of
tips kunnen geven over degenen die hem hebben helpen vluchten uit het Wold, worden
verzocht zich te richten tot de lokale gezagsdrager. De gouden tip wordt beloond met een
hoge beloning!

Een Banck is een Banck !
Ian G. Banck
Tweede graad Priester van de
Generaal
Soldaat eerste klasse leger van
Leta
Wetsgeleerde
Chirurg
Genereale Banck.
De Kluis
Twaalf provinciën.

Uit ons midden is onze broeder en beschermer van Wezembeek geslagen
Binck Banck
Binck heeft in het midden van een linie
de klappen opgevangen en gepareerd om
naasten te beschermen. Helaas heeft hij
hierbij zelf het leven moeten laten. Wezembeek rouwt om het heengaan van
deze getalenteerde krijger. Rust in vrede
broeder!

Zonder Maanlicht ziet men Niets
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Tegen de tand des tijds is Niets bestand

Wezembeek rouwt om de gevallen
Petraei.
Uw moed en strijdvaardigheid is legendarisch
Uw inzet is zonder grenzen
Uw handelen wordt geprezen in onze
liederen
Rust in vrede.
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