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Verdreven uit hun
thuisland, uitgespuwd
door de rest

Ook in deze uitgave:
- Toestand Redoban erger dan verwacht
- Grafveld Fernwoude overbevolkt!
- Verslag van Simonis Pionis (deel 2)

Kort nieuws
Toestand in Redoban erger dan verwacht
Uit Stormklooster is te horen dat enkele maanden geleden een verkenningsmissie werd uitgevoerd in Redoban.
Kapitein Vamadra Ingiburgis legde uit dat deze expeditie tot doel had om de ware slagkracht en aantallen
van de hordes ondoden in te schatten. Ze legde uit dat ze tot aan de grens van de voormalige kolonie NieuwKarnavon was geraakt maar dat toen beslist werd om deze af te breken aangezien het gevaar tot ontdekking
te groot werd. Dankzij de ervaren necromantiër Luigi Sagrestano slaagde de expeditie er in om veilig en wel
terug te keren.
De kapitein ging verder dat voorlopige conclusies “zeer verontrustend” en “erger dan verwacht” zijn en dat de
details van het rapport momenteel bestudeerd worden. Ze benadrukte wel dat het cordon rond Redeban sterk
is en nog nooit doorbroken. Stormklooster garandeert de veiligheid van de omringende landen.

Gilde vertrekt uit Fernwoude

Goum naar Fernwoude!

Enkele dagen geleden was het dat de gildemeester

De geruchten die al een tijde de ronde doen, blijken

van het Zwaard van de Dageraad, Jonkheer

waar: de volgende stop van de Goum van de Nabilsi

Constantijn van Critters, meedeelde dat het Zwaard

is de kolonie van Fernwoude.

met onmiddellijke ingang zijn contract verbreekt.
Het gilde heeft de voorbije jaren in opdracht van

De Goum is sinds diens vlucht uit Redeban een

het lokale gezag van de kolonie opgetreden als

gerenommeerde naam in de handelskringen. Hun

stadswacht.

uitgebreide voorraad aan componenten, kennis en
andere handelswaren zullen zeker welkom zijn

Toen we eindelijk de Jonkheer konden strikken voor

voor de wetenschappelijke expeditie.

een kort interview, verwees hij naar de omstandigheden van vorig jaar als voornaamste beweegreden:

Dus voor al jullie gewone en magische noden, is een

“De Dolk is zo goed als uitgeroeid maar het Zwaard

bezoek aan de Goum zeker de moeite waard!

is hierdoor ernstig verzwakt. Rekrutering verloopt
op zijn zachts gezegd moeizaam door de nieuwe
maatregelen die we hebben ingevoerd. Hierdoor
beseften we dat we geen twee grote contracten tegelijkertijd uitvoeren. Het was een moeilijk beslissing
en ik beschouw het als een smet op mijn eer maar
in onderling overleg heeft het gilde en het lokale
gezag besloten het contract te verbreken. Het gilde
zal terugkeren naar onze thuisbasis te Pelinor.”
Baron Roderik Frans-Jan van Tornico tot Aardenberg de Derde bevestigde als vertegenwoordiger
van het lokale gezag dat de Orde van de Draak de
taak als ordehandhaving zal overnemen.

Grafveld Fernwoude
overbevolkt!
Via een ingestuurde melding kwam het uw redactie

“Het klopt inderdaad dat ik bij de lokale autoriteiten

ter ore dat het oude grafveld van het dorpje Fern-

heb geïntervenieerd. Ik kon niet meer toezien hoe

woude, ondertussen onder onze trouwe lezers

de stoffelijke resten van deze dappere lieden eerst

bekend als het dorp met het Portaal, overbevolkt

verschillende dagen moesten liggen rotten, voor-

begint te raken.

aleer de lokale doodgraver ze kon ten ruste leggen.
De man werkt hard, maar hij kan het werk nauwe-

In de laatste jaren kwamen er veel bezoekers

lijks aan en dat wilde hij niet toegeven. Ik heb

van heinde en verre om zich te vergapen aan dit

daarom twee betrouwbare lieden met ervaring in

eeuwenoude wonder. Andere kwamen omdat ze de

het vak ingeschakeld, de heren Tulp en Naaldekop

geur van avontuur hadden geroken en daar werd

die prompt een nieuw grafveld hebben aangelegd.

ruimschoots aan voldaan. Zoals u ook in onze

Zij hebben dit professioneel aangepakt en zullen

vorige edities kon lezen, is het portaal tot drie keer

de volgende maanden deze taak op zich nemen,

opengaan met wonderbaarlijke gebeurtenissen

zolang er hier versterking van Sjakie vereist is. Ik

als gevolg. Deze gebeurtenissen waren echter

wil daarom ook iedereen bij deze oproepen om hen

niet altijd even sereen en veilig en dit had helaas

zeker aan te spreken indien er een onfortuinlijke

verschillende gewonden en doden tot gevolg.

ziel in veld of bos het leven verliest, zodat zij hun

Dit leidde ertoe dat de graven op het beperkte graf-

werk kunnen doen.”

veld van het dorp zich veel sneller vulden dan de
lokale doodgraver kon inschatten. Wij stuurden
onze reporter naar Fernwoude voor commentaar en
Sjakie Mors, de doodgraver, diende ons van volgend

De redactie prijst dit initiatief
van de heer Eliphas

antwoord en wij citeren letterlijk:
“Joak, die afenturiers sterfen bij de fliegen. Ik kon se

U hoort het beste lezers van onze Ahitofel. Tove-

nawelijks bijhouwen.”

naars zijn vaak zeer begaan met het lot van hun
niet-magische medebewoners. Wij hier van de

Toen wij vragen wat dan de oplossing was, liep

redactie prijzen in ieder geval alvast dit initiatief

Sjakie rood aan en mompelde in een nauwelijks

van de heer Eliphas.

verstaanbaar Fernwouds dialect dat we het maar
“bij die dodenbezweerder moesten vragen”.
Hij doelde hiermee op de heer Eliphas die locaal
gildemeester is van de necromantiërs en lid van de
expeditie die het portaal onderzocht. Toen we hem
hierover benaderden was hij hoffelijk genoeg om
ons een kort woordje uitleg te geven, ondanks zijn
dringende verplichtingen aan het portaal.

Verdreven uit hun thuisland,
uitgespuwd door de rest
Het is nu bijna vier jaar geleden dat de eerste onheilspellende berichten verschenen uit
Redoban. De naburige landen werden in de maanden daarop overspoeld door massa’s
vluchtelingen. Tijdelijke kampen werden opgericht in de grensgebieden maar die barstten
al snel uit hun voegen door de aanhoudende stroom. Op de koop toe sloeg het aanvankelijke medeleven van de omringende landen naar echte vreemdelingenhaat. Het schrijnende
verhaal van bezweerder Omid ibn Gerra bin Goum Odo is één van de vele drama’s in de
grensgebieden.
Omid, laten we beginnen bij het begin: hoe heb jij die eerste dagen meegemaakt?
Het begon met heel kleine groepjes uit Nieuw-Karnavon zelf. Ze waren uitgeput en ontredderd maar bleven
desondanks niet lang. In de weken daarop begonnen er steeds grotere groepen door onze handelspost te
trekken. Toen heb ik beslist om mijn familie al naar de grens te sturen terwijl ik mijn zaakjes afrondde.
Dat was me bijna fataal geworden: uiteindelijk heb ik alles moeten achterlaten en heb ik me in paniek aangesloten bij de achterhoede. Woestijnkrijgers, milities van verschillende dorpen en gewone burgers met wapens
probeerden met hand en tand de vijand zoveel mogelijk op te houden.
Sorry dat ik je onderbreek maar die vijand, wat is die nu eigenlijk?
Al in die eerste dagen hoorden we dat het de leegte was die ons kwam opslorpen. Later zou het om een demon
gaan. Een necromantiër, een wraakgod, een vampier van adellijk bloed, allerlei verhalen deden de ronde.
Ik weet alleen wat ik zag. Vele onnatuurlijke ziektes en plagen teisterden ons en ik vocht vooral tegen
wandelende lijken. Soms zagen we er ook enkele gewone mensen tussen lopen. Verraders!!! [spuugt op de
grond, nvdr]

Wat gebeurde er na die wanhopige achterhoedegevechten?
Ik besloot mijn familie te gaan zoeken. Ik hoopte dat ze ook zoals ik terecht waren gekomen in Pelinor maar
ik had geen nieuws van hen sinds hun vertrek.
En dan kwam u dus terecht in één van die beruchte vluchtelingenkamp?
Klopt, kamp Respijt. Toen ik arriveerde, waren de toestanden daar al erg verslechterd tegenover de eerste
dagen. De mensen van Pelinor dachten dat het oorspronkelijk maar om enkele families zou gaan maar toen
leefden er al honderden op elkaar. Het weinige voedsel en water dat werd verdeeld door de overwerkte helpers
was niet voldoende. Er waren te weinig tenten zodat meesten onder de blote hemel sliepen in de modderbrij.
De weinige helers konden de stroom zieken niet aan omdat ziekten vrij spel hadden in de opeengepakte en
verzwakte massa mensen en door de slechte levensomstandigheden. Ook mijn zoektocht naar mijn familie
was daar hopeloos: velen onbekenden waren gestorven en snel verast. Er was ook geen overzichtelijke lijst
van kampbewoners bijgehouden.
Wat heb je dan gedaan?
Wat velen voor mij al hadden gedaan: ik verliet het kamp en trok dieper het koninkrijk in. Maar toen begon
eigenlijk maar pas al mijn problemen.
Wat bedoel je?
Wel, ik had geen geld of componenten. Het weinige wat ik had kunnen meenemen was al lang geruild tegen
voedsel of gestolen. Mijn eerste idee was me aan te melden bij het gilde in de hoofdstad. Eerst kwam ik nog
sympathieke dorpelingen tegen die me voedsel gaven en andere zaken dat ze konden missen. Maar naar
gelang mijn tocht vorderde, veranderde dat medelijden met haat: ik stond plots voor gesloten poorten, werd
weggejaagd door honden, bespuugd door de inwoners of geslagen met stokken.
Maar ook in de hoofdstad vind ik geen soelaas: het gilde weigert me te ondersteunen. Hun excuus: ze hebben
nu nauwelijks genoeg voor hun eigen leden omdat er weinig steun vanuit Tovenaarseiland komt. Daar komt
dan nog bij dat ik door mijn kleren er als een ordinaire zwerver uit zie en dus niet moet rekenen op hulp van
ergens anders.
Veel van die haat heeft te maken met de verhalen over problemen met Redobanese dievenbendes,
dronkaards en zelfs maffiapraktijken.
Ik ga niet liegen: ik heb al zaken gedaan waar ik niet trots op ben om te overleven. Velen van mijn landgenoten zijn echter nog een stapje verder gegaan. Zoals ik al zei ben ik in het kamp enkele keren beroofd of
is mijn buidel gerold door straatkinderen. Eén keer ben ik zelfs in aanraking gekomen met die maffia die je
vernoemd. Zonder in details te treden zal mijn knie nooit meer de oude zijn.
Als men niks heeft en men kan ook niks krijgen met al de beste wil in de wereld, dan keert men vaak ten einde
raad naar misdaad. En als je dan een beetje kun groeperen sta je zelfs nog sterker. Ik keur het zeker niet goed
maar ik begrijp het ergens wel.
En wat nu?
Hopelijk vind ik iemand die me kan helpen terug op mijn eigen benen te staan. Maar het liefst van al wil ik
vooral mijn familie terug. Ik hoop stiekem dat ze je artikel lezen en zo weten waar ze me kunnen vinden. Ik
wil terug naar mijn leven van voorheen. Hier is geen toekomst, plaats of geduld voor mij maar ik kan niet weg.

De Orde van het Drakenoog
Vervolg van het verslag door Simonis Pionis, Sycofant Delator, aanwezig te Fernwoude
tijdens de gebeurtenissen rond de Orde van het Drakenoog
Hmmm, mijn waerde Opperkaam Plant, terugkij-

duidelijk te krijgen waar het bottegoed vandaan

kend, zal ik minder de futiliteiten van de ontwik-

komt. Het blijkt om het graf van Unus te gaan, de

kelingen verhalen, wil dit nog geloofwaardig over-

Eerste Paladijn van De Drakenorde.

komen.
En dan blijken er toch enkele wijze aanhangers van
De Dapperen zijn gekozen, maar Grootmeester

de Zon te zijn en enkele natuurgelovigen. Samen

Marcellus Aurelius Draco is niet gek. Hij heeft duis-

met Carter – die de wederopstanding van deze pala-

tere proeven die hij belonen zal met kristallen. Zij

dijn te lijf moet – weten zij het graf voldoende te

zullen beproefd worden op hunner kracht, hunner

herstellen en Unus er van te overtuigen dat hem eer

intelligentie, hunner snelheid endaarbij loyaliteit.

aangedaan wordt met dit gevecht. Hij legt zich ter
ruste – en net op tijd, want de Grootmeester blijkt

Voor de krachtproeve worden de Dapperen Lyra,

er in zijn Proeve van intelligentie gewoon van uit te

Faendal en Carter gevraagd enkele secondanten

gaan dat zijn Paladijnen er zoals altijd zijn.

te kiezen voor een onderling gevecht. De Grootmeester zette een duel-veld uit, en liet onder bege-

Er blijken toch enkele wijze

leiding van wapenmeesters – zelf er ook een zijnde

aanhangers van de Zon te zijn.

– de dapperen onderling te wapen gaan. Eerlijk
gezegd ... niet om aan te zien.

Ik, Simonis, heb die wijze aanhangers gezien – en
Er blijkt een zachte kant aan de Grootmeester te

ze zijn veelbelovend. Al zijn sommigen al ten prooi

zitten, want niet alleen wijst hij de winnaar aan –

gevallen aan geweld. Ik denk aan Xante, Dorathkin,

hij geeft zelfs nog aanwijzingen voor verbeteringen.

Luce, Tavor, Melanie, Bloem, Olwin, Willem IJzer-

Er zullen meer zachte kanten aan de Grootmeester

broek, Xora. Maar ik heb er meer, u krijgt de namen,

blijken te zitten – en ene Selunes lijkt hier munt

ze zijn geschikt.

uit te willen slaan. De krachtproeve blijkt een kans
voor Carter te zijn, zeker met de steun uit de Gene-

De proeve – het schijnt om intelligentie gegaan te zijn

raalsregimenten.

– stelde eigenlijk niks voor. Zeker als je door slimme
vragen aan Selunes het antwoord ook verkreeg –

Ondertussen blijkt er gespuis te zijn die graven aan

die ouwe wist iets. Maar goed, de Dapperen kregen

het openen zijn, die niet geopend moeten. De vraag

een raadsel bij een Paladijn, moesten het graf van

is, in wiens opdracht, en hoe archeologisch deze

de Paladijn vinden en die met het juiste antwoord

archeologen eigenlijk zijn. Er worden beenderen uit

tot rust brengen. Ik zal toch een voorbeeld geven

een graf gestolen, waar ene Krocht van beschuldigd

van een puzzel op de rol. Natuurlijk, ik bezit ze –

wordt. Deze wordt fel beschermd door ene Jeeves.

vertrouw op mijn kunst tot dupliceren. Op de rol

Quadrantus Selunes heeft één van zijn weinige

voor Tertius was bijvoorbeeld te lezen:

heldere momenten, door met hulp van andere
archeologen Koren en Bergendal, in ieder geval

“Ik was drie, de middelste. Ik hield de lijn samen

om vast te stellen dat ‘de tand van de Draak’ eigen-

toen we vielen. Eer mijn graf met bloemen en ik zal

lijk zijn zwaard is – en dat dat een machtig wapen is.

verschijnen.”

Er waren nog wat beloftes gedaan, en diep in de

Nadat de bloemen gelegd waren, sprak Tertius:

avond besluit Selunes – waarom moet ik die ouwe

“De vleugels van de draak hebben mij in duisternis

diep het woud in volgen – die beloftes tot schuld

geplaatst. Breng mij uit de duisternis zodat ik kan

te maken. Er gingen geruchten dat de Tand in de

rusten.”

waterwereld is. Na een lange omzwerving worden

Tjonge ... echt, een lichtspreuk? Hoe intelligent!

Tavor, Bloem, Olwin en Melanie bijeen gehaald en
gevraagd of zij nog steeds hun belofte van steun

En als de Dappere snel genoeg was, meestal al

willen nakomen. Er is ondertussen een construct

vergezeld van enkele loyalen, dan een tweede rol

gemaakt en beproefd dat mensen van lucht kan

gehaald worden. Er waren natuurlijk vijf rollen,

voorzien in de waterwereld. En Selunes zou Selunes

want Unus, Secundus, Tertius, Quatrus en Quintus

niet zijn, als hij er zijn handen al weer niet aan

waren de Eerste Paladijnen van de Grootmeester

heeft. Maar goed, de genoemde zonnegelovigen en

binnen de Orde. Al goed, proeve gedaan. Wie won is

natuurgelovigen tonen hun moed, en duiken onder

eigenlijk arbitrair.

in de waterwereld. Met gevaar voor eigen leven
stellen zij vast dat het zwaard zich inderdaad daar

Wat daarna echter plaats vond, bevreemdde mij

bevindt ... maar het zit vast in gesteente.

wel – geen derde proeve, er moest gewacht worden.
Echter, de Grootmeester bleek uit zijn doen – hij
bleef in het dorpje Fernwoude hangen en leek

Tjonge... echt, een lichtspreuk?
Hoe intelligent!

‘geëmotioneerd’. Ene Deirdre Everstone heeft met
hem gesproken, na een duister gesprek met Selunes.
De Grootmeester sprak van zijn liefde, zijn muze,

Buiten het water zit de Grootmeester ook niet stil:

zijn zingend hart – de sirene die op het elementale

hij voert de derde proeve uit. Snelheid is nu

vlak van water leefde. En wij weten inmiddels, nog

gevraagd, maar Lyra is er met haar hoofd niet bij.

leeft. Zijn verdriet is groot want hij heeft haar zijn

Haar zus is gestorven in schermutselingen. Iedere

grootste bezit gegeven, de tand van de Draak. Maar

Dappere moet langs de graven van de Paladijnen

nooit heeft hij de liefde kunnen verklaren. Zijn

gaan met de secondanten, en zo snel mogelijk weer

gedicht voor haar is nooit aan haar voorgedragen.

terug zijn. Ik moet zeggen: ze zijn snel. Ik kwam
pas laat over de meet, maar niemand heeft mij dan

Selunes maakt met enkele avonturiers de afspraak

ook zien rennen. De Grootmeester was tevreden en

dit te gaan regelen. Ze willen daarom de helm,

deelde zijn kristallen uit. De Grootmeester verzoekt

de mantel, zijn schild en het gedicht verzamelen,

de Uitverkorenen de dag er op te komen voor de

omdat juist nu door de Toverknuppels de Poort

moeilijkste proeve...

heropend is. En wel naar die waterwereld. Door die

De meesten zullen zich te bedde hebben begeven,

toezeggingen lijkt De Grootmeester ook rustiger en

maar een Pionis slaapt zelden.

toeschietelijker.
Wanneer de morgen komt, luidt de opdracht aan
Maar ik wijd weer uit. IJzerbroek, Carter, Xora,

iedere Uitverkorene om zoveel mogelijk volledig

Dorathkin, samen met Selunes, hebben vele

loyale

papieren doorgenomen. Het heeft ze lang gekost

de nacht goed gebruikt te hebben om alles te

volge-lingen

te

verzamelen. Lyra

lijkt

verwerken, want zij weet de grootste groep op de

De Uitverkorene is de enige die het zwaard uit het

been te brengen. Maar de Grootmeester, als leider

Drakenoog kan halen, zoals Marcellus Aurelius

van de Drakenorde, heeft een essentiele vraag aan

Draco de poort noemt. Maar hij – of in dit geval zij

ieder van de verzamelden:

– zal steun nodig hebben van haar nieuwe pala-

“Zou je sterven voor deze uitverkorene, als het

dijnen. Selunes begeeft zich weer aan de ‘pompeur’

grotere goed daarmee gediend is?”

... bemoeial. Maar goed, Lyra, Faendal en Carter
weten het zwaard te bemachtigen, waarmee de

De Grootmeester vraagt daartoe de Uitverkorene

Orde van het Drakenoog opnieuw opgericht kan

en een volgeling in de tempel van de Generaal, die

worden – maar niet zonder dat de Uitverkorene

zij opzichtig ruimhartig ter beschikking hebben

Lyra een nieuwe Grootmeester mag aanwijzen.

gesteld aan de Grootmeester. Binnen de tempel is

De begeleiding van Johannes Tiberius Kruk blijkt

allereerst Carter met een volgeling gevraagd – het

ook waardering opgeleverd te hebben: hij wordt

antwoord bevalt de Grootmeester niet, en met een

gevraagd de nieuwe Grootmeester van de Orde van

luide kreet wordt de volgeling gedood. Nadat alle

het Drakenoog te worden.

ondervraagd zijn, blijkt er een kentering: Lyra wint
deze proeve ruim en wordt daardoor gekroond tot

De Orde en de orde wordt hersteld, velen worden

“De Uitverkorene”. De Grootmeester laat zijn macht

geëerd en herdacht, en velen sluiten zich aan bij de

nog eens zien door de gedode volgeling terug in het

Orde. Zelfs die ouwe Quadrantus Selunes …

leven te roepen... Een trucje dat ik denk nu van hem
na te kunnen doen, mijn eerwaerde Opperkaam.

En daarmee besluit ik mijn wederom te lange relaas.
Maar dat is wat u zo in mij waardeert: de verhalen

Ja, er zijn nog wat schermutselingen met viswezens

waarmee uw Sycofant Delator u in staat stelt te

en een kraken die vernietigd wordt, en het gedicht

manipu te tegen te werk dubbele agenda sturing te

wordt voorgedragen – maar één aspect hieraan is

geven aan wat wij important achten.

interessant: de ring blijkt een relikwie, dat niet aan
het liefdespaar terug gekomen is. De term relikwie

De volgende maan zie ik u. Wederom in één lichaam.

gebruik ik eigenlijk alleen in combinatie met één

Uw Sycofant Delator, Simonis Pionis

persoon. Maar ik dwaal af.
(Nvdr: Het eerste deel van dit langdradige verslag vindt u
in de vorige editie van uw favoriete leeswaar. Deze kunt u

Advertentie

nabestellen bij uw lokale tovenaar)

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen,

De Onzin Ontfutselaars

waskaarsen, aardewerk en glazen kandelaars. Alle artikelen nu tegen 10 % korting.

Vanwege

de

aanhoudgende

communicatie-

problemen met Tovenaarseiland heeft uw redactie
Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor
tovenaars, orakels en anderen
die verlichting zoeken.

geen kopij ontvangen van de Onzin Ontfutselaars.
Wij hopen in de volgende editie dit populaire duo
weer te kunnen verwelkomen!

