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MARKGRAAFSCHAP NORDERPIKE NOG STEEDS AFGESLOTEN
Het is nu enkele maanden geleden dat het nieuws ons bereikte dat het Markgraafschap Norderpike op bevel van diens heer
Wolver werd afgesloten. Er is nog altijd geen verder nieuws te melden en dat maakt de adviseurs van onze Koning Pelinor
nerveus.
Het nieuws leek eerst niet al te verontrustend. De families die terugkeerden uit die streek nadat een van hun kroost was geaccepteerd in de illustere Orde der Griffioen meldden dat er inderdaad problemen waren geweest rondom de Tuin, maar dat die
allemaal onder controle waren. Echter, al snel bleek dat tijdens die beruchte Dagen van Komst de Graaf van Guldenzwaard (lid
van de Kleine Raad van koning Pelinor - redactie) omgekomen was in een schermutseling en geruchten houden vol dat de Graaf
niet de enige was. De familie Guldenzwaard wil echter niet dieper ingaan op deze verzinsels uit respect voor de Orde en de nagedachtenis van hun patriarch.
Niet lang daarna bereikten ons de eerste verhalen dat de grenzen van het markgraafschap gesloten waren. Patrouilles van de Orde
hielden alle reizigers en handelaren tegen en dwongen deze om het domein heen te trekken. Dit is een drastisch verschil met
voorheen toen men wel door het gebied mocht trekken zolang men er niet langer verbleef dan nodig. Uiteindelijke maakte het
koninklijk hof bekend dat omwille van uitzonderlijke omstandigheden het markgraafschap voorlopig afgesloten blijft van buitenstaanders, maar dat de koning de situatie van dichtbij volgt.
En dat is het laatste grote nieuws dat we tot nu toe ontvingen vanuit het Markgraafschap. De koning houdt alle correspondentie
tussen de markgraaf en hem geheim. Dit tot grote consternatie van diens adviseurs. Verschillende diplomatieke ouvertures zijn
ondernomen maar de markgraaf is van rechtswege alleen verantwoording aan de koning schuldig. Ander nieuws is blijkbaar dat
de marktplaatsen van de steden rondom het domein bijna dagelijks worden bezocht door leden van de Orde, die volgens de
geruchten vooral geïnteresseerd zijn in alchemische brouwsels, verschillende heilige teksten en magische traktaten. Een enkeling
die het toch heeft gewaagd het markgraafschap binnen te sluipen, vertelt dat deze hardhandig van het domein werd geëscorteerd.
Dit alles leidt er toe dat men al maanden met de vraag zit: “Wat gebeurt er in het markgraafschap?”

Rattenplaag teistert Rigo
Sinds een aantal weken kent de stad Rigo een grote toename
aan ratten. Waar eerder slechts een enkele rat te vinden was,
scharrelen ze nu met grote regelmaat over de paden. Met name
de voedselvoorraden hebben hieronder te lijden. “Ik had een
heerlijke taart gebakken voor het wekelijkse potje kaarten met
de meiden, maar toen ik de keuken inliep nadat ik even was
weggelopen waren er slechts wat kruimels over! En in de hoek
zag ik nog net zo’n vuile rat wegkruipen. Bah!” Meldt Tiny
Kletsmeier.
Een van de lokale antropologen, Karl Koopman is verbaasd
over de grote toename van deze knauwend knaagdieren.
“Deze ratten lijken wel een nieuwe soort, ze zijn in ieder geval
een stuk groter dan de exemplaren die we gewoonlijk vinden
hier. Onze beste verdelgers kunnen hier niks tegen beginnen.
Hun gedrag is ook erg ongewoon. Waar ratten normaal de

mens schuwen, zijn deze een stuk minder angstig. Ik vraag me
af hoe dat komt”.
Op een positievere noot, de nieuwe rattatataartjes van Maartje
Kandij, gaan als hete broodjes, euh taartjes over de toonbank.
“Ik sta de hele dag in te keuken, iedereen vraagt om mijn
taartjes!”. Het recept voor deze befaamde rattatataartjes is
verderop in deze editie van de Pelinorese Heraut te vinden.
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Snuitbeestjesrace in Pelinorstad
Op de 15e van de herfstmaand laatsleden was er weer de jaarlijkse snuitbeestjesrace in de lieftallige hoofdstad van ons koninkrijk. Voor hen die dit evenement hebben moeten missen door omstandigheden de vorige 100 jaar leggen we nog even kort
uit wat de bedoeling van de race is.
Elk ingeschreven ridderfamilie brengt een ingehuurd snuitbeestje naar de startlijn. De snuitbeestjestrainers moeten dan
het snuitbeestje via een parcours doorheen de straten van
Pelinor-stad naar de aankomstlijn loodsen. De moeilijkheid
van de race ligt er natuurlijk in dat snuitbeestje berucht zijn
om hun gebrek aan concentratievermogen en dat zij door het
minste afgeleid worden. Het vraagt dus een zeer inventieve
trainer om het snuitbeestje gefocust genoeg te houden om het
hele parcours te volgen tot aan de finish.
Dit jaar werd de ridderfamilie De Baloise de gelukkige winnaar
van de race. Hun snuitbeestje Rosalie liep het hele parcours
achter een mooie roze knuffel aan die de trainer slim genoeg
aan een stok had gehangen en het hele parcours voor de neus
van het snuitbeestje liet bengelen. Rosalie was slechts één keer
afgeleid door de mooie sluier van één van de hoffelijke dames
aan de zijkant, maar werd gelukkig door de trainer van De
Baloises snel terug op het juiste pad gebracht.

Onderzoek naar de bende van de
“zwarte krijgers” afgerond
Een jaar geleden verschenen de eerste geruchten van
een nieuwe meedogenloze roversbende. Deze bende werd
vooral berucht doordat ze niemand levend achterlieten
en tot de dood doorvochten.

Hun grootste misdaad

was dat ze zeven maanden geleden het provinciaal dorp
van fernwoude verwoestten.

Langzaam verplaatste deze

furie zich naar het oosten waar deze plotseling van de
kaart verdween in het markgraafschap van norderpike zes
maanden geleden.

Jonkheer Alambert de Bethune Hesdigneul, priester van de
Jaden Hemelkeizer, heeft nu zijn onderzoek afgerond en kwam
zijn bevindingen uitleggen. Eigenlijk zijn alle conclusies vastgesteld uit wat men terug kon vinden van de bezittingen van
de misdadigers, de autopsies van hun lijken en verscheidene
getuigenissen, aangezien geen leden van de bende ooit werden
gearresteerd en verhoord. We sommen hieronder de meest
belangrijke feiten op.
Alle leden van de bende waren mannen en vrouwen oorspronkelijk uit Redoban. Na hun vlucht uit het afgesloten grensgebied kwamen ze in de grote vluchtelingenkampen terecht
waar ze gerekruteerd werden door een zekere Simson ibn
Khayn Al‘hed bin Goum Melah’Oun voor een cultus van

Er waren geen andere finishers onder de snuitbeestjes
aangezien de meesten het parcours afliepen op zoek naar
andere mooie afleidingen. In één spectaculair geval liep het
snuitbeestje van de Vermeille-familie al aan de start achter een
rollende bal van een straatjongen uit het publiek aan.
Het podium werd dus alleen bezet door het snuitbeestje van
De Baloise die daarna prompt het bewonderende publiek in
sprong toen het achter een vlinder aan wou gaan vanaf de
eerste plaats.
De organisatoren wensten dat wij ook meldden dat er geen
snuitbeestjes werden mishandeld tijdens deze race om de
kwade geruchten van het Snuitbeestbevrijdingsfront tegen te
gaan.
Uw reporter ter plaatse
E. Adelbrand

demonenaanbidders. Deze Simson stierf tijdens een mislukte
arrestatiepoging in Fernwoude bijna twee jaar geleden.
Na diens dood zwoeren de overgebleven cultusleden wraak
op de kolonisten van Fernwoude en alle andere aanwezigen.
Hierbij gebruikten ze een tot nu toe onbekend middel dat ze
immuun voor rede en zelfbehoud maakte. Dit verklaart het
trieste lot van het dorp zeven maanden geleden. De wraak
van de bende “Zwarte Krijgers” (zoals ze toen in volksmond
werden genoemd) was toen echter niet voltooid volgens het
onderzoek. De cultus zocht zijn weg naar het Oosten op hun
zoektocht naar tot nu toe voor het gerecht onbekenden. Zes
maanden geleden werd de bende voor het laatst gesignaleerd
aan de grens van het Markgraafschap van Norderpike. Onderzoek moest echter vanaf dan opgeschort worden wegens de
afsluiting van het Markgraafschap (zie elders in deze editie).
Een brief van de Grootmeester van de Orde der Griffioen
bevestigde echter dat de dreiging was opgelost door de Orde.
Er zijn nog vele vraagtekens in de bizarre affaire. De kerk van
de Jaden Hemelkeizer meent echter dat na zes maanden van
geen verdere ontwikkelingen in het onderzoek deze zaak kan
worden afgesloten. Slachtoffers van de cultus worden vergoed
uit de openlijke verkoop van de bezittingen van de misdadigers.
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Tamara B. Aangehouden voor viervoudige moord en illegaal slachten
Het is bijna weer samhain, het obscure
feest voor zelf-gestileerde heksen en
onscrupuleuze necromantiërs. En het is
er aan te zien: overal in het koninkrijk
komen weer de jaarlijkse incidenten
boven van onheilspellende kampvuren
en duistere symbolen.

Zoals elk jaar

worden ook begraafplaatsen geschonden en heilige plekken beklad.

De autoriteiten proberen

zoveel mogelijk deze toestanden te bestraffen maar
worden overspoeld met incidenten en klachten.

We herinneren ons allemaal hoe Gerhard G. drie jaar
geleden werd gearresteerd voor het proberen binnen te
dringen van de koninklijke crypte te Pelinor-Stad. Zijn
verdediging was dat hij de beenderen van een koningskind
nodig had voor “het verdrijven van de geesten van Samhain”.
Voor zover de redactie weet, slijt hij nog steeds zijn eigen
gebeente in een donkere cel onder het paleis. Dit jaar werd
Tamara B. door de dorpsmilitie van Marktwaerde gearresteerd wegens het uitoefenen van duistere praktijken.
Het begon allemaal drie weken geleden toen ze moest
verschijnen voor poging tot diefstal van een wel erg ongewoon grote pompoen. Dit incident werd in de minne
geschikt met de aanklager. Twee dagen later werd het
normaliter rustige dorp wakker en stelde tot hun ontsteltenis
vast dat vele dieren van het dorp (van kleine knaagdieren
tot koeien toe - redactie) bloederig waren afgeslacht en hun
ingewanden half uit hun lichaam hingen. Van een bijzonder
ongelukkige zwarte rat ontbraken de ingewanden zelfs
compleet. Tamara B. was onmiddellijk de hoofdverdachte
maar men slaagde er niet in haar op te pakken voor verhoor.
Twee weken geleden werd Tamara B. vervolgens aangetroffen
in een oude mijn, niet ver van het dorpje. De militie trof
ook de lijken aan van Bingo B., Sam G., Pepijn T. en Merrie
B.. Deze illustere namen waren leden van de lokale smokkelen dievenbende ‘De Gezwinde Wasbeer’. Hoewel het dorp
dankbaar is dat ze deze bende heeft “geneutraliseerd”, bleek
Advertentie
Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en
glazen kandelaars. Alle artikelen nu tegen 10 % korting.
Pastielje, al vijfenvijftig jaar een begrip voor
tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.
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ze zelf geen zuiver motief te hebben. Ze had een of ander
vuig mes diep in de hersenen van de bendeleider Bingo B.
gestoken en de militieleden beschreven dat ze daarbij een of
andere duisterklinkende incantatie aan het zingen was.
In het verhoor brak ze uiteindelijk en bekende ze schuldig
te zijn aan de feiten “illegaal slachten van vee, huisdieren en
wilde dieren” en “viervoudige moord”. Als motief bracht
ze aan dat de “sterren een onheilspellende dans waren
begonnen” en dat dit dus er op wees dat “de barrière tussen
de geestenwereld en de sterfelijke wereld” zou ophouden
te bestaan “op de laatste nacht van Samhain”. Ze had een
pompoen “bovennatuurlijk gezegend door Moeder Natuur”,
de ingewanden van een “mindere levensvorm” en de
“essentie” van “een kwaadaardig mensachtige” nodig om
zichzelf te beschermen.
Paladijn van de Jaden Hemelkeizer Marcel Arenberg hoopt
het onderzoek in de komende dagen af te ronden en de
rechtszaak te kunnen starten.

Nieuwste mode in Pelinor stad!
Onze plaatselijke reporter in Pelinor stad heeft gemeld dat
het aantal puntige hoofddeksels op de hoofden van de inwoners flink is toegenomen. Deze zogenaamde ‘puntmutsen’
werden voorheen enkel gedragen door lieden van de verschillende tovergildes.
Echter, sinds een aantal weken is de puntmuts ook te zien
op de hoofden van mensen zonder enige magische aanleg.
Niet alle leden van de tovergildes zijn blij met deze modetrend. “Het is een schande!” meldt Tyrios Zomerschild,
gerespecteerd magiër aan het hof. “Het is een voorrecht om
een punthoed te mogen dragen en zou alleen gereserveerd
moeten zijn voor lieden met voldoende magisch talent. Maar
nu loopt elke willekeurige hotemetoot met zo’n hoed. Straks
denken ze ook nog dat ze ons werk kunnen overnemen. Daar
hebben wij niet jarenlang voor gestudeerd!”
Niet iedereen is ontevreden met deze modeontwikkeling.
Juriaan Kwast, een recent ingezworen bezweerder zei tegen
onze reporter dat hij juist heel blij was dat de puntige hoofddeksel in populariteit zijn toegenomen. “Voorheen werd ik
altijd uitgescholden voor ‘puntmuts’, maar sinds iedereen
ze draagt is het ineens een compliment geworden en ben ik
populairder dan ooit! Vooral bij de dames.” B
lijft deze trend zich nog voortzetten, of zullen de tovergildes
hier een stokje voor steken? Uw reporter zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Het lijkt er in ieder geval op dat de
puntmuts nog eventjes in trek blijft en dan met name de gele
variant.

PELINOR

UW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

SINDS LETA IV

Rattatataart voor 6 personen
Recept van Maartje Kandij

Ingrediënten
• 300 gr Rat (1 middelgrote rat, of als het een van die nieuwe soort is,
best een kleintje, tenzij je veel meer pasteitjes wil maken)
• 70 gr spek
• 1 oudbakken boterham in kleine stukken gesneden
• 3 blaadjes salie, fijngesneden
• ½ tl gemalen venkelzaad
• ½ tl nootmuskaat
• ½ tl tijmblaadjes
• 1½ appel geschild, in kleine blokjes
• 1 kleine ui, fijngesneden
• 1 el mosterd
Deeg
• 225 gr bloem
• 150 g gekoelde boter
• 2 eieren
• 1 eierdooier
Bereidingswijze
Stroop de rat. Van de beenderen kan je nog lekkere bouillon maken en van het vacht een tof buideltje (of deken afhankelijk van
de soort). De ogen en tanden van het knaagdier kan je wellicht nog aan Serafina geven (of verkopen indien je minder lief bent).
Snijd het rattenvlees en het spek in kleine blokjes. Meng de helft van de blokjes met het brood tot een grof mengsel. Schep de rest
van het vlees, de salie, de venkel, het nootmuskaat, de tijm, de appelen en de ui door het vlees-broodmengsel en breng op smaak
met peper en zout. Zet tot gebruik koel weg.
Om het deeg te maken, meng de bloem met ½ tl zout en de boter, snijd met 2 messen tot de massa op fijne broodkruim lijkt. Klop
dan 1 ei met de extra dooier en 2 eetlepels water los en roer dit door het deegkruim tot een zacht deeg ontstaat. Kneed het deeg
kort door en snijd een derde van het deeg af voor het deksel van de taart. Rol de rest van het deeg uit op een met bloem bestoven
werkplek tot een lap die groot genoeg is om de taartvorm geheel mee te bekleden. Laat de rand iets overhangen.
Schep de vulling in de vorm en laat zo mogelijk iets opbollen. Duw de overhangende lap deeg rondom terug in de vorm, zodat je
een deegrandje krijgt waar je het deksel op kunt plakken.
Rol een lap deeg uit tot deksel. Klop het tweede ei los en bestrijk de deegrand hiermee. Plak het deksel erop vast. Bestrijk het
deksel met het losgeklopte ei en prik er met een vork gaatjes in. Als je nog wat deeg overhoudt, kan je nog wat versieringen
aanbrengen. Het oog wil ook wel wat. Terwijl de taart in de oven zit kan je genieten van een lekker kopje kruidenthee. Na een half
uurtje mag de oven iets minder warm en laat je de taart nog een 20 tal minuutjes verder bakken.
Serveertips
Eet zo’n stukje rattatataart met wat dikke zoete tomatensaus en drink er wat kruidenwijn bij.
Bijwerkingen
Onbekend

