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Bisschop Assul tot kardinaal benoemd! 

 

Nieuw-Woudenburg – De bisschop van 

Umbrië voor de Kerk der Jaden Hemelkei-

zer, monseigneur Jisan Assul, is door de 

Kerk benoemd tot kardinaal. De benoe-

ming kwam volgens bronnen binnen de 

Kerk als een grote verrassing voor de bis-

schop zelf, maar in de wandelgangen van 

de kathedraal te Elerion-Stad werd de 

naam van Assul al steeds vaker genoemd 

als mogelijke kandidaat. 

Assul maakte indruk als bisschop van 

Umbrië door zijn combinatie van diploma-

tieke vaardigheden en doortastendheid. 

Informeel wordt ook gewezen op de niet 

geringe prestatie van de bisschop om zijn 

ambt jarenlang te behouden, waar in het 

verleden tragische ongevallen en onver-

wachte ziektes vaak een voortijdig einde 

maakten aan eerdere bisschoppen. 

De benoeming lijkt te zijn voortgekomen 

uit het plotselinge overlijden van kardinaal 

Du Vay. De kardinaal werd getroffen door 

een acute voedselvergiftiging na bezoek 

aan een lokaal restaurant. Hij overleed ter 

plekke. 

Assul zal zo spoedig mogelijk zijn nieuwe 

residentie, een paleis te Elerion-Stad, be-

trekken. Voor de inwijding van de kardi-

naal worden kosten noch moeite gespaard 

door de Kerk der Jaden Hemelkeizer. Naar 

verluid is al geïnformeerd naar het laten 

overbrengen van een castratenkoor vanuit 

Tovenaarseiland voor de ceremonie in de 

kathedraal van de hoofdstad. 
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Leider Ordo Spina vermoord? 

 

Elerion-Stad – Via verschillende wegen 

bereiken ons berichten dat de leider van de 

Ordo Spina, de onder autoriteit van de rid-

derorde der Rode Roos opererende huur-

lingencompagnie, recentelijk onder zeer 

verdachte omstandigheden dood zou zijn 

gevonden in zijn persoonlijke vertrekken. 

De gerenommeerde huurling Igor “Ouwe 

taaie” Harmsma zou te midden van een 

drietal lijken in zijn werkkamer zijn aange-

troffen, allen toebehorend aan, gezien de 

componenten die op hun lichaam werden 

gevonden, renegate tovenaars. De ridder-

orde der Rode Roos weigert op de kwestie 

in te gaan, maar laat wel optekenen dat 

“recente gebeurtenissen hebben aange-

toond dat renegate tovenarij nog immer 

een groot gevaar is”. De Ordo Spina laat 

weten dat men normaliter geen mededelin-

gen doet over personele wisselingen, maar 

dat de geharde huurling Ignatius Kastelree 

per direct is benoemd tot leider van de or-

de. Deze naam komen we tegen in ons ar-

chief als verantwoordelijk officier tijdens 

een aantal spraakmakende arrestaties van 

beruchte renegate tovenaars de afgelopen 

jaren. Deze verliepen doorgaans overigens 

niet zonder slag of stoot; in vier van de zes 

gevallen kwam het tot schermutselingen 

tijdens de arrestatie, en werden de arres-

tanten uit noodweer gedood. 

Senaat wordt hersteld 

 

Elerion-Stad – Na maanden van onenig-

heid zijn de senatoren in onze hoofdstad 

het er over eens: het senaatgebouw zal in 

een keer volledig hersteld worden in zijn 

oude luister. De bezwaren van de senaat 

tegen een gedwongen tijdelijke verhuizing 

zijn eindelijk weggenomen. De toezegging 

dat de tijdelijke huisvesting de beschikking 

zou hebben over vergelijkbare voorzienin-

gen als het senaatgebouw heeft de stem-

ming ten gunste van het voorstel gekeerd. 

Onder de genoemde voorzieningen vallen 

een volledig uitgerust toprestaurant, een 

van alle gemakken voorziene sociëteit, een 

kuuroord, 4 orkbalbanen en een uitgebreid 

jachtdomein. Als kok van het nieuw te 

openen senaatsrestaurant wordt de naam 

van meesterchef Janus Landman gefluis-

terd. Bij navraag door onze verslaggever 

onthield de gevierde kok zich van elk 

commentaar. 

 

Ingezonden bericht 

 
De Adelaar is een machtige nobele vogel, zijn 

vleugels zijn breed en zijn talenten scherp.  

Zijn vlucht valt samen met andere vogels, 

hun doel lijkt het zelfde. 

Het Noorden, waar de wind hard waait en het 

schuim op het water staat. .  

Het Nest is nog klein, een bospieper draagt 

takjes aan.  

  

De Duif 
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Tovenaarseiland zegt zich absoluut geen 

zorgen te maken (nee, echt niet) 

 

Onze correspondent te Toverlanding, de 

vertrekhaven van schepen richting Tove-

naarseiland, weet ons te melden dat de 

hoogste regionen binnen Tovenaarseiland, 

ondanks de recente opheffing van het ma-

gische cordon rond het eiland, waardoor 

het enige tijd van de aardbodem verdwe-

nen leek, in opperste staat van paraatheid 

verkeren, en “voor hun doen bijzonder on-

gerust ogen”. Een verband met de ver-

dwijning van het voltallige onderzoeks-

team Alpha, het meest vooraanstaande rei-

zende onderzoeksteam van het eiland, 

wordt met kracht ontkend. “Er is geen re-

den tot paniek”, aldus woordvoerder ma-

gister Pyrhus. De doorgaans vrij openhar-

tige runemeester Kaiser Solas, graaf van 

Toverlanding, wees vragen over de kwes-

tie gedecideerd van de hand. 

 

Terreur treft tumultueus tuinfeest 

 

Walrick – Het tuinfeest ter ere van de be-

noeming van François Chedugadeindre tot 

de baron van Walrick is onstuimig verlo-

pen. Een gewapende bende heeft tijdens 

het feest een overval en twee ontvoeringen 

gepleegd.  

In eerste instantie leek alleen een zomerse 

bui het feest te bedreigen, maar er waren 

tuintenten opgezet voor de gasten. Tijdens 

het buffet ontstonden echter meerdere 

schermutselingen tussen de gasten, waarbij 

een vooraanstaand priester van de Kerk 

van de Jaden Hemelkeizer uit Helmhaven 

licht gewond raakte tijdens een handge-

meen met een geloofsgenoot. Ooggetui-

genverslagen over hoe daaropvolgende de 

hoofdfeesttent vlam vatte zijn tegenstrij-

dig, maar wat zeker is is dat meerdere ge-

maskerde figuren tijdens deze gebeurtenis-

sen op het feest verschenen. Hoewel som-

mige gasten spraken over de aanwezigheid 

van zogenaamde weerjakhalsen, heeft de 

vondst van meerdere maskers in de vorm 

van een jakhalzenkop erop gewezen dat er 

waarschijnlijk geen bovennatuurlijke 

krachten achter de bende zaten.  

Tijdens de paniek die ontstond omtrent de-

ze bandieten, en de vaststelling dat de 

tentbrand doorsloeg naar de overblijfselen 

van de ruïne, zijn meerdere berovingen 

gepleegd. Tot overmaat van ramp werden 

ook twee achterneven van de baron, Roef 

en Reyner de Chedugadeindre, ontvoerd 

door deze zogenaamde bende van de Jak-

hals. Op het moment van schrijven is er 

nog geen losgeld voor hen gevraagd.  

Navolgend op het feest heeft de baron van 

Walrick vijf verdachten opgepakt en min-

stens één rover geëxecuteerd. Er loopt nog 

een verder onderzoek.  
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Zonnetempel aangevallen 

Aanvallers moeten vluchten voor hun leven 

 

Een pas gebouwde Zonnetempel nabij het 

stadje Oudega (Pelinor) is het doelwit ge-

worden van een aanval door een voor-

alsnog onbekende groepering. Volgens 

ooggetuigen waren de aanvallers, een 

groep van zo‟n twintig man, volledig in 

het blauw gekleed, maar zonder zichtbare 

herkenningstekens. 

Echter, de agressor moest al snel na de 

eerste schermutselingen met de tempel-

wachters het hazenpad kiezen omdat de 

tempel wordt bevolkt door aanhangers van 

de zogeheten Nieuwe Leer. Deze Zonnege-

lovigen zijn getraind in het gebruik van 

wapens en dat ondervonden de aanvallers 

aan den lijve. De groep werd uiteindelijk 

met grote verliezen verjaagd en de weini-

gen die standhielden werden gevangen ge-

nomen. Volgens dorpsbewoners is hun lot 

bezegeld; zij worden geofferd aan de Zon, 

een oud gebruik dat in ere is hersteld door 

de aanhangers van de Nieuwe Leer. 

Het lijkt er op dat het geloof van de Zon 

daadwerkelijk een andere koers vaart, één 

die assertief en daadkrachtig is.  

 

Tragische dood jonge handelaar 

 

Nieuw-Woudenburg – In de hoofdstad van 

de Wilde Landen is een medewerker van 

handelshuis de Rand omgekomen door 

vergiftiging. De jonge vader had net be-

richt gekregen van zijn aanstelling om de 

belangrijke nieuwe handelspost in Incen-

dia te gaan leiden. Zijn ontroostbare we-

duwe stond ons te woord terwijl ze haar 

pasgeboren dochtertje een flesje gaf. “Er 

werd een kistje met een exclusieve fles je-

never van Singe bezorgd met een briefje,” 

snikte de jonge vrouw. “ „Geniet van je 

moment, dit heb je verdient, J.‟ stond op 

het briefje, maar toen Gerrit Jan een slokje 

nam viel hij schuimbekkend neer.”  

In een verklaring laat handelshuis de Rand 

weten de ontijdige dood van haar mede-

werker te betreuren. “Het handelshuis doet 

geen mededelingen over persoonlijke om-

standigheden van haar medewerkers maar 

zal er zorg voor dragen dat de familie niet 

aan haar lot overgelaten wordt,” aldus de 

bekende handelaar Jan Zwols. Een nieuwe 

leider voor de handelspost in Incendia kon 

hij nog niet bekend maken. “Daarvoor is 

het nog veel te vroeg. ” aldus de zichtbaar 

geraakte Zwols. 

 
Advertentie 

 

Te koop aangeboden wegens afronden 

studie: 

- Jameson – Antropologisch Zakcompen-

dium, 12e druk; 

- Van Eerdenbeemt – Orken in de Nevel; 

- Roodenburg – De Eleriaanse Volkscul-

tuur. 

 

T.i.a.b. Contactgegevens bekend bij re-

dactie. 
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Overstromingen en aardverschuivingen 

bij Caput 

 

Langdurige regenval in de bergen ten 

noordoosten van Caput heeft geleid tot 

overstromingen en aardverschuivingen. 

Twee opeenvolgende tropische stormen 

binnen een periode van tien dagen hebben 

geleid tot een niet aflatende stroom van 

regen die de bodem van het bergachtige 

gebied dermate verzwakt heeft dat grote 

stukken zijn gaan schuiven. De hierdoor 

gevormde modderstromen lieten een spoor 

van vernieling achter terwijl ze zich een 

weg zochten naar de Golf van Encique. 

Berichten vanuit het getroffen gebied heb-

ben ons nog niet bereikt maar voor het le-

ven van de honderden bewoners in de re-

gio wordt gevreesd. In de sloppen van Ca-

put gaan geruchten als zouden er grote 

goudaders zijn blootgelegd door het woe-

dende water. Over het waarheidsgehalte 

van deze verhalen hebben we geen uit-

spraak van de lokale autoriteiten kunnen 

krijgen. 

 

Bejubeld auteur Du Clou viert nieuwe 

triomf 

 

Hoewel enkele collega-auteurs de ver-

koopcijfers van het laatste boek van de ge-

vierde auteur Jean Bob du Clou in twijfel 

lijken te trekken, laat de schrijver zelve er 

geen twijfel over bestaan : zijn nieuwste 

roman “Brandend Zand” valt niet aan te 

slepen en is binnen een maand toe aan een 

vierde druk. Zijn uit de eerste hand opge-

tekende levensverhalen, verzameld in het 

onherbergzame Stormklooster op de rand 

van de woestijn van Redoban, hebben als 

laatste inspiratiebron gediend om “een 

episch verhaal over een onmogelijke lief-

de, aangewakkerd door de hete woestijn-

wind” op te tekenen dat zijn weerga niet 

kent, aldus de auteur zelve. Ook zijn chi-

huahua Wodan zou een onuitputtelijke 

bron van inspiratie blijven. “Wodan is 

mijn muze”, aldus de auteur. Een ter pu-

blicatie beschikbaar gestelde passage uit 

het werk kan de redactie helaas niet publi-

ceren in deze periodiek, rekening houdend 

met onze jeugdige lezers.  

 

Alle spoorzoekers van Umbrië 

 

worden opgeroepen 

voor het bijwonen van 

de Jaarvergadering van het 

Spoorzoekersgilde 

Omstreeks noen 

10
e

 dag van de jachtmaand 

Te Waaigat 

 

Gildemeester 
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Voorzitter orkbalbond EOB in  

opspraak 

 

Aaman Aasengaard – Inspecteurs van de 

senaat hebben onder leiding van ridder van 

de zwarte roos Lauber een inval gedaan in 

de kantoren van het hoofdbestuur van de 

Eleriaanse Orkbal Bond. Het in het land 

van Aa gevestigde hoofdbestuur wordt 

verdacht van het betalen en ontvangen van 

grote sommen geld, zonder daarover de 

van rijkswege opgelegde belastingen te 

betalen. De voorzitter van de bond, Jozef 

Schap, is in opspraak gekomen door de 

finale van het keizerlijk kampioenschap dit 

jaar toe te kennen aan Karavaanstop in 

Ponside. De toekenning aan Karavaanstop 

heeft veel vragen opgeroepen bij orkbal 

liefhebbers. Met name de hoog oplopende 

temperaturen in Karavaanstop en de de-

centrale ligging van Karavaanstop doen 

vraagtekens rijzen over de eerlijkheid van 

de toekenning van de finalewedstrijd. 

 

Oger Scrachs geweigerd aan deur  

herberg te Helmhaven 

 

De in Alchimbra bekende oger Scrachs, 

één van de weinige humanoïden die de af-

gelopen jaren daadwerkelijk burggerrech-

ten heeft aangevraagd binnen deze provin-

cie, zou recent de toegang zijn geweigerd 

tot een populaire herberg in het havendis-

trict van Helmhaven, zo laat de lokale dru-

ide Poliventrix, die namens de oger 

spreekt, weten. De voornamelijk in de 

avonduren zeer populaire drankgelegen-

heid “Den Blauwen Noot” zou de impo-

sante oger de toegang hebben geweigerd 

“omdat hij niet juist gekleed was”. Na eni-

ge aarzeling weet druïde Poliventrix een 

ontmoeting met de oger te regelen, zodat 

we zijn ervaringen uit de eerste hand kon-

den optekenen. “Had niet goede kleren 

aan”, aldus de oger “en ook vieze laarzen. 

Dus Scrachs zeg tegen man bij deur: “maar 

jij ook vieze laarzen aan hebben!” Toen 

portier zeg: “daarom sta ik ook buiten.” 

Toen Scrachs maar weg gegaan.” Druïde 

Poliventrix zegt het er niet bij te laten zit-

ten, en de “willekeur waarmee men de 

zwakkeren binnen onze samenleving tracht 

te weren” aan de kaak te zullen stellen bij 

de hoogste instanties. Uw redactie geeft 

hem weinig kans van slagen. 

 

Toenemende vraag naar kwalitatief 

hoogwaardig hout 

 

Recentelijk werd deze redactie getipt dat 

de vraag naar bepaalde grondstoffen, mede 

gezien de relatieve rust de afgelopen paar 

maanden, bovengemiddeld aantrekt. Zo 

zou het gerenommeerde handelshuis 

Smeets & Westers, gespecialiseerd in de 

productie van een divers arsenaal aan wa-

pentuig, druk doende zijn de fabricage van 

houten wapens te perfectioneren. Een pres-

tatie van formaat, aangezien hout van natu-
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re niet de meest robuuste grondstof is. 

Waarom een gevierde wapenproducent uit 

dergelijk materiaal vervaardigde wapens 

zou willen produceren, blijft nog onduide-

lijk. Wellicht wil het handelshuis aantonen 

over een uitzonderlijk kundige ontwerp- en 

productie-afdeling te beschikken. Wellicht 

betreft het een zeer specifieke opdracht op 

bestelling. De heer Springveld, woord-

voerder namens Smeets & Westers, houdt 

zich nadrukkelijk op de vlakte, maar laat 

wel optekenen dat het “niet onze gewoonte 

is puur uit oogpunt van prestige nieuwe 

producten te ontwikkelen”.  

 

Advertentie 

 

Bent u het zat, al die zwaardsteken in uw 
kleding? 

 
Blijven de naden niet in uw rokken zitten? 

 
Mist uw mantel altijd al die ene knoop? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Geen nood!  

 
Mijn mobiele naaiatelier is altijd dichtbij. 

Voor een schappelijk bedrag repareer ik uw 
kleding. Ook voor kleding op maat en initia-

len op uw geliefde kledingstukken. 
 

Ama Acosia 

Keizerin houdt besloten overleg met 

Generaalscultus 

 

Vanuit de hoofdstad wordt gemeld dat kei-

zerin Leta diverse gesprekken achter ge-

sloten deuren heeft gevoerd met hoogge-

plaatste leden van de Generaalscultus. De 

gesprekken werden omgeven met grote 

geheimzinnigheid: geen van de gespreks-

genoten wilde kwijt wat er was besproken.  

 

Mysterieuze monnik redt levens 

 

Heemdal – boer Pieter Lokema kan nog 

steeds zijn geluk niet geloven. Hij was sa-

men met zijn buurman op weg terug van 

Kro Terlep - waar ze hun graanoogst had-

den verkocht – naar Heemdal toen rabau-

wen uit het nabijgelegen Wold hen de weg 

versperden. “Ze wilden ons geld hebben, 

maar dat geld hadden we nodig om onze 

families de winter te laten overleven. Maar 

daar hadden die schurken geen boodschap 

aan.” Lokema stond op het punt toe te ge-

ven toen uit het struikgewas een man in 

witte monnikspij opdook. “Hij begon te-

gen die bandieten te praten over alle leed 

die ze veroorzaakten en hij wilde hen 

brood geven, maar ze lachten hem alleen 

maar uit. Ik dacht dat die man gek was! 

Het waren zes rovers, deserteurs aan hun 

kleding en pantsers te zien, en de monnik 

had alleen een zwaard. Een rover wilde 

hem neersteken, maar de man bleef ge-



 
Jaargang 30                         Anno Leta 28 

Nummer 4                            Pagina 8 

 
woon staan, zwaard door de borst! Hij leek 

even heel verdrietig te zijn, en toen begon 

hij te vechten als een dolle! De rovers do-

ken op hem, maar niets leek hem te deren. 

Hij legde er vijf om voor hij zelf dood op 

de grond viel. Maar toen de laatste rover 

zich weer naar ons wendde, zag ik achter 

hem dat de monnik gewoon weer opstond! 

Hij kliefde de laatste rover neer en keek 

ons toen aan, bedekt in bloed. Hij had een 

holle blik in de ogen, als een waanzinnige. 

We zijn toen heel hard weggerend.”  

Lokema zweert dat het verhaal volledig 

waar is, al merken dorpsgenoten op dat de 

boer een liefhebber is van zijn eigen graan-

jenever. De stadswacht van Kro Terlep be-

vestigt dat er enkele dode deserteurs zijn 

gevonden op de vermelde plaats en zegt 

toe patrouilles te verhogen op die route. 

Van een witte monnik is echter geen spoor 

gevonden. 

 

Steenprijs Helmhaven drastisch  

gestegen 

 

De prijs voor steen, graniet en marmer is 

in Helmhaven de laatste weken verdrie-

voudigd. De ongekende stijging is het ge-

volg van een plotselinge grote vraag naar 

deze materialen, en een beperking van het 

aanbod. Alle steengroeven in de omgeving 

van de stad zouden exclusief zijn inge-

huurd door het Keizerrijk voor een onbe-

kend bouwproject. De tekorten worden nu 

opgelost door verhoogde invoer via de ha-

ven van de stad. De raad van kooplieden 

van Helmhaven maakt zich vooralsnog 

geen zorgen: “Handel is handel,” aldus een 

woordvoerder. 

 

 

Quis venat ipsum venatorem? 
  
De Petraei vraagt uw aandacht voor het 
volgende: 
  
De demon Andras heeft de afgelopen jaren 
een spoor van vernietiging achter gelaten in 
het Keizerrijk Elerion. Om deze en andere 
redenen is Cohors I van het Eerste Legioen 
der Petraei op zoek naar mogelijkheden om 
deze demon te vernietigen. Heeft u beschik-
king over specifieke kennis hieromtrent, of 
kent u mensen die hierover kunnen be-
schikken? Neemt dan contact op met de ver-
tegenwoordigers van Cohors I in Waaigat. 
  
Voor informatie die direct leidt tot de ver-
nietiging van de demon Andras looft het 
Cohors een beloning van twee aqualieten 
uit. 
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Met vreugde doen wij mededeling 

van de geboorte van onze prachtige, 

lieve dochters en zusjes: 

 

Eva 

en 

Antonia 

 

Hendrik en Janneke Tillemans, 

Kasparwolde 

 

Willem en Myrthe 

Gerard, 

Jozefien, 

Sarah, 

Okke, 

Klazien, 

Maarten. 

 

 

Buitenstaanders zagen slechts bijge-

loof, wij zagen slechts liefde. 

 

Met intens verdriet gedenken we on-

ze dorpsgenoten: 

 

Truus Meulemans 

Gea van den Akker 

Gruma Stormzinger 

Hendrikje Groenewoud 

Alma Aasengaard 

 

Verraden, verbrand, maar niet  

vergeten. 

 

Dorpsbewoners van Mawels en  

Appelhoeve 
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Gezocht voor Piraterij 
 

Kapitein Hendrik Blauwveld 
 

 
 

Een beloning ter waarde van 1000 koperen 
munten voor de persoon die hem levend voor 
het gerecht te Kro Terlep kan brengen al-

waar hij zich zal moeten verantwoorden voor 
het gezag. Informatie over de locatie van het 
schip “De Grauwe Sperwer” dan wel van zij die 
zich met hem verbonden hebben zal tevens 

passend worden beloond. 
 

Kapitein Adriaan Besselink, te Kro Terlep  
 


