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“Sterrendelegatie”
op weg naar kolonie

Groot nieuws betreffende het Koninklijk hof. Ooggetuigen wisten de redactie van deze periodiek onlangs te 

melden een omvangrijke delegatie vanuit het Koninklijk paleis te Pelinor-Stad te hebben zien vertrekken, 

naar verluid richting de kolonie Nieuw-Fernwoude. De delegatie zou bovendien niet uit de minsten bestaan, 

maar de nodige beroemde coryfeeën bevatten, waaronder prinses Catharina Amalia Pelinor, paragoon van 

Pelinor Johannes Tiberius Kruk, en Sibrand Lurelei, de flamboyantste onder de hofmagiërs.

Navraag bij het paleis leerde dat bewust geen ruchtbaarheid is gegeven aan het vertrek van de delegatie  

“om de reis niet onnodig te vertragen”. De kamerheer van koning Pelinor de 199ste bevestigt desgevraagd dat 

het de eerste officiële diplomatiek missie van prinses Catharina Amalia betreft. “De Koning is er van overtuigd 

dat zijn zuster de juiste persoon op de juiste plaats zal zijn,” aldus baron Placard à Balais. Over het precieze 

doel van de missie werden vooralsnog geen mededelingen gedaan.

Het gezelschap zou tevens een aantal bekende hof-archeologen bevatten, 

evenals Reliquaris Maximus Selenus en een aantal bevriende specialisten 

van paragoon Kruk, waaronder Meester Fluim, de gele Ordist Knal en 

dokter Bonesse. Een topzware delegatie dus wel te verstaan, naar wiens 

agenda ter plaatse deze redactie tot op heden enkel kan gissen. 

Uiteraard trachten wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ter plaatse.

Eerste  
diplomatieke  
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Prinses Pelinor



Kort nieuws
Gevierd auteur zoekt  
ervaringen van lotgenoten

De bekende schrijfster Josien Klazien Roeiling is 

volgens haar agentschap “De Luie Hommel” actief 

op zoek naar stof voor haar nieuwste schrijfproject. 

De auteur van het zeer goed verkopende epistel 

“Help, mijn man is avonturier” wil voor haar nieuwe 

uitgave, werktitel “Kommer en kwel, meer uitzon-

dering dan regel”, graag van gedachten wisselen 

met vrouwen van middelbare leeftijd die, net zoals 

mevrouw Roeiling, in de echt zijn verbonden met 

een verstokte avonturier. 

Waar ze in haar vorige boek beschreef tegen welke 

problemen ze aanliep in haar relatie met een 

compulsief op avontuur vertrekkende  man, wil 

ze nu dieper ingaan op de omstandigheden die de 

getrouwde avonturier maakten tot wat hij nu is. 

“De feiten spreken voor zich,” aldus Roeiling. 

“Procentueel gezien is het aantal traumatische voor-

vallen in de jeugd schrikbarend onder de getrouwde, 

avontuurlijk aangelegde mannen. Ouderloos 

opgroeien, op de vlucht zijn voor een meedogenloze 

moordenaarsbende waar men voorheen deel van 

uitmaakte; het lijkt wel meer regel dan uitzondering 

te zijn!” 

Een onkostenvergoeding en het fingeren van namen 

van betrokken behoort uiteraard tot de mogelijk-

heden, aldus de schrijfster.

Antiquair met pensioen na  
uitzonderlijke betaling 

De bekende antiquair August van Gravenhorst 

heeft zijn onmiddellijke pensioen aangekondigd 

naar aanleiding van een uitzonderlijke zakentrans-

actie. Zijn omvangrijke pand staat, inclusief alle 

daar nog aanwezige antiquiteiten, ter overname 

geregistreerd. 

Volgens geruchten zou de kunstkenner recentelijk 

de “verkoop van zijn leven” gedaan hebben. Een 

spuuglelijke buste uit de tijd van Keizer Ioan de 17e 

zou, tot grote verbazing van de antiquair, zijn gekocht 

door een in rafelige gewaden gehulde ouderling, 

die de betaling verricht zou hebben met een buidel  

klinkende munt. Hoewel de buidel bij opening 

hedendaagse muntstukken leek te bevatten,  bleek 

deze bij nadere inspectie voor het grootste deel 

gevuld met eeuwenoude munten, die een veelvoud 

van hun gewicht in edelmetaal waard zijn. 

Een dusdanige veelvoud dat de heer Van Graven-

horst met enige vreugde zijn vervroegde pensioen 

heeft kunnen aankondigen aan zijn vaste clientèle. 

Van de koper, die met een opvallend ouderwetste 

tongval leek te spreken, ontbreekt  ieder spoor.  

Een in kennelijke staat verkerende zwerver 

beweerde tegenover de correspondent van deze 

periodiek dat de goede man met een vingerknip 

verdwenen zou zijn na het verlaten van het pand, 

maar deze curieuze bewering wijt uw redactie 

eerder aan de hoeveelheid door de ooggetuige 

genuttigde spiritualiën.



Test 4: Geeft een ondode andere antwoorden 

indien afgeleid?

Nu we gekeken hebben naar de effectiviteit van 

de spreuk, willen we kijken of een ondode andere 

antwoorden gaat geven zodra hij afgeleid wordt, of 

zoals Johannes het noemt, met andere prioriteiten 

wordt geconfronteerd.

Voor deze test zijn we verder gegaan met onze 

verse zombie van 2 dagen oud van de vorige 

test en hebben hem bloot-gesteld aan dezelfde 

vraag terwijl we hem aan verschillende andere 

prioriteiten hebben blootgesteld, te weten:  

Overleven, Honger, Sociale druk en Hiërarchie.

Als coontrolevraag werd onze zombie eerst bloot-

gesteld aan spreken met ondoden in een omgeving 

waar de nercomantiër de volle aandacht van de 

zombie had. Dit antwoord is opgeschreven en dient 

in dit experiment als controle.

Vervolgens is dit herhaald terwijl we een andere 

prioriteit aan de zombie aanbieden, te weten:

1) Een woeste en noeste krijger uit het noorden die 

de zombie aanvalt terwijl hij onder de invloed van 

de spreuk is

2) Een emmer verse hersenen (disclaimer: voor het 

uitvoeren van deze spreuk zijn geen onschuldige 

boeren gebruikt)

3) Een grotere groep andere zombies

4) Een Mummie die probeert de zombie onder zijn 

controle te krijgen.

Dit waren onze resultaten:

De Onzin Ontfutselaars
Wij stellen de moeilijke vragen, zodat JIJ het niet meer hoeft te doen!

Vandaag ter discussie:  Hoe praatgraag zijn ondoden? (Deel 4) (Door Adam de Wild)

Niveau Necromantier  Krijger Hersenen Zombie-pack Mummie-boss

 1 Nee Ja Ja, maar Niet uitgevoerd

 2 Nee Ja Ja Ja, maar 

 3 Nee Ja Ja Ja

Uit de resultaten is gebleken dat een woeste en noeste krijger uit het noorden een zombie’s aandacht zo erg 

opeist dat de zombie ophoudt met antwoord geven en onmiddellijk zijn aanval voortzet, ongeacht het niveau 

van de necromantiër. Waarom hij dit doet is nog een punt van discussie (ik denk dat het te maken heeft met 

het verbreken van de magische band, Johannes denkt dat het te maken heeft met de prioriteit overleven)

De emmer met hersenen heeft geen bijzonder ander effect gegeven in de antwoorden van de zombie en we 

konden hier geen invloed van optekenen.

De zombie meute was een andere ervaring. Als we puur naar de paramters van het onderzoek gaan kijken, 

moeten we toegeven dat het geen invloed had op het experiment, maar toen bij het eerste experiment de 

zombie meute losbrak en zich op de necromantiër wierp, hebben we toch besloten het experiment aan te 

passen en de necromantiër in een zombie-bestande kooi te plaatsen en de doel-zombie te besmeuren met 

gele verf (om een oog op de zombie te kunnen houden). Daarna bleven de resultaten zoals verwacht en bleek 

de invloed van de meute minimaal.



Bij de laatste tests bleken de resultaten dezelfde kant op te gaan als bij de vorige tests, tot het moment dat de 

mummie er genoeg van had en het hoofd van de necromantiër afrukte voordat we de mummie weer onder 

controle hadden. 

Na het experiment aan te passen door de necromantiër in een mummie-bestande kooi te plaatsen is het expe-

riment hervat en waren de resultaten wederom conform verwachting.

Conclusie: Geeft een ondode andere antwoorden indien afgeleid?: 

Onzin plausibel!

Algehele conclusie:

De spreuk spreken met een ondode doet exact wat hij beloofd. Gebruik de spreuk op een ondode en naar 

gelang het ervaringsniveau van de necromantiër zal hij één of meerdere vragen beantwoorden.

Hierop is de leeftijd van de ondode niet van invloed, hoewel een oudere ondode natuurlijk meer kan vertellen 

van de tijd dat hijzelf leefde dan een jongere ondode.

Het type liet wat gekkigheden zien die niet helemaal te verklaren waren, maar die meer onderzoek nodig 

hebben om ze helemaal of te bevestigen of te ontkrachten. Wat dit experiment ook liet zien was dat een 

gedegen voorbereiding onontbeerlijk is voor het succes van het experiment (met excuus aan de familie).

Wat wel opviel is dat ondoden snel zijn afgeleid en dat vooral een aanvallende krijger een succesvol resultaat 

van de spreuk danig beïnvloed. Daarnaast is de aanwezigheid van een grote groep ondoden (of een mummie) 

niet zozeer afleidend voor de ondode zelf maar levensgevaarlijk voor de necromantiër in kwestie (met onze 

excuses aan de respectievelijke families).

De Onzin Ontfutselaars
Wij stellen de moeilijke vragen, zodat JIJ het niet meer hoeft te doen!

Een column van Adam de Wild en Johannes Hendrikszn. (disclaimer: alle spreuken en experimenten zijn uitgevoerd door  

professionele magiërs. Probeer deze experimenten vooral niet na te bootsen in huiselijke kring!)

Advertentie

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!

Èn nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen, 

waskaarsen, aardewerk en glazen kande-

laars. Alle artikelen nu tegen 10 % korting.

Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor  

tovenaars, orakels en anderen 

die verlichting zoeken.




