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Kustgevaar nog niet geweken!
Helmhaven – De situatie aan de noordelij-

patrouilleerd wordt door de vloot en dat

ke kustlijnen van het keizerrijk blijft ge-

regelmatig schepen gehavend terugkeren.

spannen. Meldingen van aanvallen op

Vooralsnog trekt de vloot echter niet ver-

kustdorpen stromen binnen uit heel Um-

der noordwaarts. Mogelijk heeft dit ook te

brië en de Haribdische eilanden. Ook het

maken met aanvallen vanuit onverwachte

Hoge Noorden zou naar verluid getroffen

hoek die de havenplaats teisteren. Zo vie-

zijn door overvallers vanaf zee. Van dor-

len recent nog meer dan dertig doden op

pen als Duinhoeve, Waaigat en Minnebaai

de lokale vismarkt, nadat een ogenschijn-

is al tijden niets vernomen. Het keizerlijk

lijk eenvoudige handelskogge de haven

leger wil weinig kwijt over de aard van de

was binnengelaten. De bemanning van het

aanvallers, maar bevestigt dat het om lie-

koopvaardijschip ging echter volledig door

den van een “divers pluimage” gaat.

het lint bij het aanmeren van het schip en

Langs de gehele kust zijn steden en dorpen

richtte een bloedbad aan op de kade waar-

in de hoogste staat van paraatheid ge-

bij zowel soldaten op verlof als onschuldi-

bracht. In Helmhaven is de keizerlijke

ge burgers werden vermoord. Sindsdien

vloot bijeen gekomen. Getuigen melden

worden alle binnenkomende schepen uit-

dat het omliggend zeegebied continue ge-

gebreid gecontroleerd door de keizerlijke

Jaargang 32
Nummer 1
vloot en de stadswacht, hetgeen enorme

Anno Leta 30
Pagina 2
Kro Terlep verhoogt waakzaamheid

vertraging en hinder voor de handel oplevert.
Aanvullende problemen zijn de steeds opduikende sabotages van de vloot. Diverse
malen zijn reeds materieel en voorraden
van de vloot in Helmhaven onklaar gemaakt. Een maand geleden werd een
enorme ramp ternauwernood voorkomen.
“Vrouw Antje” Wiersma, een bejaarde
visverkoopster en geliefd lokaal figuur,
besloot de houtvoorraad op een van de militaire droogdokken in brand te steken. Het
gevolg was een snel-uitbreidende brand
die zowel de “Trots van Pelinor” als de
“Keizer Hakim” in vlammen deed opgaan
en de “Zeedraak” ernstig beschadigde.
Kordaat handelen van diverse magiërsadept die fortuinlijk genoeg in de buurt
waren voorkwam dat de brand zich verder
uitbreidde. Vrouw Antje kwam zelf in de
vlammenzee om, waardoor haar motieven
onbekend blijven. Naar aanleiding van de
brand zijn de militaire dokken in de stad
hermetisch afgesloten voor burgers en is
het verboden voor zowel burgers als soldaten om zich zelfstandig, zonder begeleiding, op te houden in de buurt van de
vloot.
Burgers van Helmhaven branden ondertussen continue kaarsjes bij de lokale tempels
en bidden voor een snel ontwaken van hun
hertogin uit haar vervloeking.

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen aan de kust heeft stadsheer Trobbel van Kro Terlep de bewaking van de
havenstad nog verder opgeschroefd. Binnenkomende schepen werden al buiten de
stadsmuren tegengehouden en van top tot
teen doorzocht door stadstroepen alvorens
zij toegang kregen tot de haven. Daarbij
werd niet geaarzeld om bij het minste vertoon van verzet de schepen tot zinken te
brengen middels de goed-onderhouden katapulten en blijdes op de stadsmuren. Recentelijk is daar nog bijgekomen dat bezoekers aan de stad enkel nog de haven en
markt mogen bezoeken; alle overige delen
van de stad worden strikt afgeschermd.
Patrouilles van speciale elitetroepen en
Generaalspriesters, allen gemerkt met een
bloederig symbool op hun voorhoofd,
houden toezicht op alle bezoekers.
De draconische maatregelen leiden tot
weerstand bij de lokale handelsgildes,
maar de bevolking is zeer tevreden; tot op
heden is er geen enkele geslaagde aanslag
op de stad gepleegd. Ondanks de ernstige
beperkingen voor de handel is er een grote
handel in Kro Terlep in geprepareerd
bloed en alle soorten zouten, waarvoor
royale bedragen worden betaald door het
lokale bestuur.
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Nieuwe directeur hospitaal

gekondigd, een periode waarin nieuwe le-

Duivenvoorde

den voor de orde worden gekozen. De dagen zullen plaatsvinden in de eerste week

Vanuit Nieuw-Woudenburg bereikt ons
het bericht dat er alweer een nieuwe directeur is aangesteld voor het hospitaal in
Duivenvoorde. Na het vertrek van de briljante Haribdiaanse arts Ohsumi blijkt ook
de gerespecteerde Pjotr Götsche geen oplossing te kunnen vinden. De derde directeur van het tot hospitaal verworden Duivenvoorde in nog geen jaar tijd is de relatief onbekende Harm Kluit geworden. Nu
ook Götsche de in slaap gevallen bewoners
van Duivenvoorde niet heeft kunnen wek-

van de Bloeimaand. De orde is van oudsher een populaire keuze voor kinderen van
adel om enkele jaren in te dienen; lidmaatschap van de orde is een goede opmaat
voor diverse goede betrekkingen binnen en
buiten Pelinor. Desalniettemin maakt de
orde er een punt van om open te staan voor
eenieder die geschikt is, ongeacht afkomst
of invloed. Over de taken van de orde is
weinig bekend, behalve dat de orde een
afgesloten deel van Pelinor bewaakt tegen
onbekende dreigingen.

ken schijnt dokter Kluit de opdracht gekregen te hebben om de slapers zo goed

Fjinnan rukken op

mogelijk te verzorgen en waar mogelijk te
genezen. Uit deze opdracht blijkt dat er

Hoewel zij vroeger slechts sporadisch

weinig vertrouwen is binnen de medische

werden waargenomen nabij het Hoge

stand van Elerion dat de situatie snel ver-

Noorden, worden er de laatste maanden

beterd. Welingelichte bronnen in de

regelmatig Fjinnan gezien in alle uithoe-

hoofdstad spreken zelfs van een hopeloze

ken van de Wilde Landen. Volgens oogge-

opdracht voor de nieuwe directeur. Ge-

tuigen gaat het dikwijls om slechts kleine

ruchten uit Kro Terlep, de woonplaats van

groepen van enkele Fjinnan. De autoritei-

dokter Kluit, suggereren dat de nieuwe

ten waarschuwen om deze Fjinnan uiterst

dokter een betere kroegbaas zou zijn.

voorzichtig te benaderen, zij lijken zich
agressiever op te stellen dan dat wij door-

Orde van de Griffioen houdt jaarlijkse
werving
Pelinor – De Orde van de Griffioen, een
prestigieuze ridderorde in Pelinor, heeft
zijn jaarlijkse Dagen van Komst weer aan-

gaans van ze gewend zijn. Dit blijkt vooral
uit een toename van het aantal aanvallen
van Fjinnan op kleine gehuchten. Met name Duivenvoorde wordt regelmatig geteisterd door deze woeste Fjinnan, die dit
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overigens op een zeer ongeorganiseerde

schappers en tovenaars. Het onderzoek

manier uitvoeren, aldus de lokale wach-

naar een oplossing voor dit fenomeen

ters. ‘En dat is maar goed ook!’ vertelt één

wordt gehinderd door diverse aanvallen

van de wachters ons. ‘Wij hebben onze

van Fjinnan op Duivenvoorde (zie bericht

handen al vol met al het gedoe van de af-

elders in deze krant). Desalniettemin laat

gelopen maanden!’ Hij vervolgt: ‘Als die

het leger weten “voorzichtig optimistisch”

woestelingen op het idee komen om zich te

te zijn. “Wij zijn er in geslaagd contact te

verenigen en het een beetje tactisch te spe-

krijgen met diverse patiënten,” aldus een

len, kunnen we het vergeten!’

woordvoerder van het leger. “Over de methode van contact leggen kan ik geen me-

Overval op Gele Klooster verijdeld

dedeling doen, maar de hiermee verkregen
informatie is zeer waardevol in het vinden

Demsterkloof – een overval op het Klooster van de Verre Einder te Demsterkloof is
verijdeld door de aanwezige monniken. De
overvaller, Otto B., dacht ’s nachts een
grote slag te kunnen slaan in het klooster,
maar werd pijnlijk verrast door diverse
creaties van de monniken. Bedwelmd door
gas en gevangen in een net werd de overvaller eenvoudig ingerekend door de monniken en overgedragen aan het bevoegd
gezag. Otto B.heeft bekend en is thans in
afwachting van zijn berechting.

van een permanente oplossing.”
Het aantal sterfgevallen onder de slapenden loopt ondertussen echter nog steeds op
en inmiddels is het opgerichte hospitaal te
Duivenvoorde al toe aan zijn derde directeur. Recentelijk is voorts de slapende
graaf Van Galen zelf apart gelegd van de
andere patiënten. Waarom dit is gebeurd is
onbekend.
Secretaris Tambourton, tot voor kort belast
met het tijdelijk gezag, heeft een tijdelijke
regent aangesteld om het gebied te besturen, zodat hij zelf kan terugkeren naar

Doezelen Duivenvoordse dromers duurt
voort

Nieuw-Woudenburg om zijn taken als secretaris van de resident uit te oefenen.

De mysterieuze slaapziekte die talrijke
mensen in Duivenvoorde in een permanente slaap lijkt te hebben getoverd duurt nog
immer voort. Inmiddels heeft het keizerlijk
leger zijn intrek genomen in het burggraafschap, geassisteerd door diverse weten-

Gezocht: mentaal gezonde mannen en
vrouwen, voor het testen van experimentele, maar waarschijnlijk zeer onschadelijke
behandelingen.
Riante vergoeding!
Melding bij kasteel Duivenvoorde.
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Vrouw uit Lager-Smilde nog steeds
vermist

Kort nieuws uit de hoofdstad
- Het jaarlijkse krotenkokersbal was
een doorslaand succes. Gasten bevesti-

De jonge boerenvrouw Sientje Bartjens is
ondanks uitgebreide zoektochten van haar
buren en dorpsbewoners nog steeds niet
terecht. Sientje werd een half jaar geleden
voor het laatst gezien door haar buurvrouw; ze was toen in gesprek met een
deftige heer met goudblond haar. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de geliefde
dorpsbewoonster. Ook de nabij gelegen
commanderij kijkt uit naar de verdwenen
vrouw of de heer die bij haar was, maar tot
dusver heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.
Het bevoegd gezag doet middels deze weg
een laatste poging om Sientje te traceren.
Heeft u haar gezien, of heeft u informatie
aangaande haar verblijfplaats, meldt u zich
dan bij de veldwacht van Lager-Smilde.

gen dat het het hoogtepunt van het sociale seizoen was; dit feest te missen
was absoluut ondenkbaar binnen de
hogere sociale kringen.
- Financiering voor een voorgestelde
leergang “Ondodenbestrijding” aan de
Keizerlijke Academie is afgekeurd
door de senaat. Meerdere senatoren
vonden de voorgestelde praktijklessen
“smakeloos”. De Academie beraadt
zich op alternatieve financiering of een
minder praktijkgerichte invulling.
- Aan de Tweede Keizer Hakimdwarsstraat is een illegaal ziekenhuis opgerold. In het huis werden armlastige
zieken en gewonden zogenaamd kosteloos behandeld door personeel dat niet
erkend was door het Gilde der Geneesheren. Vermoedelijk beoogden de daders om patiënten of hun familie geld
of goederen af te troggelen.
- Een bijeenkomst van de Liga voor
Eerlijk Eleriaans Fatsoen (LEEF) is
rustig verlopen. Leden demonstreerden
tegen de in hun ogen toenemende
“vloedgolf van necromantiërs” die het
“op onze lijken” voorzien zouden hebben. Onder de deelnemers waren boeren, druïden, doodgravers en enkele
magiërs en bezweerders.

Jaargang 32
Nummer 1

Anno Leta 30
Pagina 6

Bloedbad in pleisterplaats

dorpsoudste van Fredericsteen, had in eerste instantie toestemming gegeven aan de

In herberg Ree ende Rammelaer, een afge-

families om hun tenten op te zetten. Daar

legen overnachtingsplek aan het desolate

kwam hij snel op terug, nadat boerderijen

middelste gedeelte van het Pelgrimspad,

aan de rand van het dorp meerdere schapen

zijn begin van de louwmaand zeven li-

en twee pinken verloren aan een roedel

chamen aangetroffen. De lugubere ontdek-

wolven. Dat is niet uitzonderlijk gezien de

king werd gedaan door een lid van het

strenge winter, maar volgens Mertens zijn

postbestellersgilde, die in een sneeuw-

er in de wouden rondom Fredericsteen al

storm beschutting zocht in de herberg. Hij

een generatie geen wolven meer gezien.

trof de lijken van de herbergiersvrouw en

Om de bevolking voor zich te winnen deed

drie pelgrims aan, die schijnbaar elkaar

de bevlogen Nomadi Vorosbor Tokai, die

neergestoken hadden. Van drie andere pel-

zei te spreken namens de profeet Shigeru,

grims was de borstkas ineengedrukt en de

een oproep aan alle Nomadi om zich af te

ribben verbrijzeld, het is nog een raadsel

keren van het druïdisme met al haar on-

wat dat heeft kunnen veroorzaken.

smakelijke rituelen en verering van wilde

In de voorraadkelder werd later een half

beesten. Volgens hem was het tijd voor de

verhongerde, onsamenhangend babbelende

Nomadi om voor een echt staatsgeloof te

herbergier gevonden. De man was dermate

kiezen. De oproep viel niet goed bij de an-

van streek dat hij met de duim in de mond

dere stammen. De sfeer werd zo onvrien-

regelmatig om zijn mama vroeg. In de we-

delijk dat er verder geen getuigen zijn van

ken die het daarna kostte om een schout,

het overleg.

een arts en uw verslaggever ter plaatse te

De volgend ochtend werd aan de rand van

krijgen, is zijn situatie niet verbeterd. Om-

het woud het aangevreten lijk gevonden

dat de sneeuw alle sporen heeft uitgewist,

van een verder onbekende man, waar-

tast de schout voorlopig in het duister.

schijnlijk een van de Nomadi, of anders
een zwerver. De Nomadistammen hebben

Nomadipalaver onverwacht afgebroken

de dorpelingen die verhaal kwamen halen,
niet afgewacht.

Op een weide bij het dorpje Fredericsteen
in het noordwesten van Chem, is een pala-

Kazen van Kaasema,

ver tussen verschillende Nomadistammen

Natuurlijk de romigste!

onverwacht

afgebroken.

Job

Mertens,
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militairen. Boze tongen beweren dat de
benoeming van Van Zandvliet niet overal

Een oude traditie is in ere hersteld : wederom maakt het familiehoofd van het bekende Helmhavense geslacht Van Zandvliet deel uit van de stadsraad. De inmiddels gepensioneerde militair Leen van
Zandvliet, die het tot kolonel binnen de
Keizerlijke legers schopte, zou zich volgens geruchten op aandringen van enkele

even goed zou zijn gevallen; gezien zijn
omvangrijke familiekapitaal en uitstekende
pensioenvergoeding zou Van Zandvliet
amper omkoopbaar zijn. “Zo gaat de lol er
wel af; straks gaat het qua politiek alleen
nog maar om de inhoud”, zou een anonieme bron binnen een niet nader genoemd
gilde verzucht hebben.

van de kleinere gildes binnen de stad kandidaat hebben gesteld voor een raadszetel.

Kledinghuis veroorzaakt stormloop

Gezien zijn staat van dienst zou een benoeming “Ijzeren Leen” vervolgens niet

De opening van de nieuwste vestiging van

meer kunnen ontgaan, zo zou de gedachte

kledinghuis Yasuidesu in Elerion-Stad

geweest zijn, en dat bleek inderdaad het

veroorzaakte een grote opstopping aan de

geval. Van Zandvliet zelf reageerde inge-

Willibaltlaan, toen vele tientallen klanten

togen op het nieuws van zijn uitverkiezing

zich verzamelden voor de winkel. Het

: “ik ben trots mijn steentje bij te kunnen

doorgaand verkeer werd hierdoor urenlang

dragen aan het bestuur van onze mooie

ernstig gehinderd.

stad, en ben van zins op korte termijn met

Yasuidesu is een van oorsprong Haribidi-

de Hertogin van gedachten te wisselen be-

aans handelshuis dat inmiddels snel uit-

treffende de te varen koers die ze voor

groeit tot een keten van warenhuizen waar

ogen heeft,” aldus Van Zandvliet “als ze

een breed assortiment aan kant-en-klare

eenmaal weer ontwaakt is uiteraard, maar

kleding wordt verkocht tegen lage prijzen.

ik ga er vanuit dat dit een kwestie van tijd

Het Kleermakersgilde spreekt van “brood-

is, gezien haar staat van dienst". Over het

roof” en “inferieure kwaliteit”, maar be-

privéleven van het raadslid is weinig be-

kende filantrope barones Van Herpen de la

kend; naast het beheren van de omvangrij-

Croix vindt het een “prachtig initiatief om

ke landerijen van de familie buiten Helm-

de minderbedeelde burger er warm en

haven zou hij een fervent orkbalsupporter

goedgekleed bij te laten lopen.” Gelet op

zijn, maar ook veel van zijn tijd investeren

de grote aandacht voor het warenhuis zijn

in het bezoeken van gehandicapte oud-

veel stadsgenoten het met haar eens.

