De Pelinorese Heraut
PELINOR

UW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

SINDS LETA IV

Beweringen van Bisschop Turpijn doen
Pelinor-Stad daveren
Onthutsende beweringen vanuit het kamp van de Kerk van de
Generaal over de staatssteun doen momenteel de ronde in de
politieke kringen in de hoofdstad. Verhalen over diepgaande
corruptie tot in de hoogste echelons van het hof domineren
de gesprekken. Bisschop Turpijn van de Generaal durft zelfs
zo ver als concrete beschuldigingen te gaan. Vanuit de Kerk
van de Jaden Hemelkeizer zou deze corruptie systematisch
georganiseerd en gecontroleerd worden. Dit zet de al bij wijlen
zeer troebele relaties tussen de twee geloven nog meer onder
druk.
De onthullingen hebben al het hoofd gekost van de prior van
de Kerk aan de Graanmarkt. De priester Ronald Troef zou
meermaals fondsen van de Kerk van Generaal verduisterd

hebben via ingewikkelde constructies en gebruikt hebben
voor persoonlijk gewin. Maar volgens Bisschop Turpijn zou
dit maar slechts het begin zijn. Zoals hij zegt: “Priester Troef
is slechts een pion in dit corrupte schaakspel die zelfs de
Majesteiten de Koning en Koningin durven te bedreigen.
Gelukkig is deze Bisschop op de waarheid gestoten en zal deze
samen met mijn Ridders uitroeien. Ik zal als een toren waken
over de waarheid van deze geschiedenis.”
Bisschop Turpijn voegde er nog aan toe dat hij concrete
bewijzen zal voortbrengen na zijn ceremonieel bezoek aan
Fort Griffioen. Voorlopig werd er nog geen commentaar
opgeschreven vanuit de Kerk van de Jaden Hemelkeizer.

Onderzoek gestart
naar Orde Griffioen

Groot Succes Slakkenshow

Pelinor-stad start een onderzoek naar de Orde van de
Griffioen. Na jarenlange bestedingen via het handelsgilde
van Pelinor-stad, zijn de investeerders geïnteresseerd in wat er
bij de Orde gebeurt. De Orde wordt nu gezien als een groot
trainingskamp.

Na het dramatische verlies van haar beste slak Herbert, een
zeldzame bruingeel gestipte slak – ook bekend als de Chocozon-slak – voor haar vertrek vanaf het Fort, heeft ze extra hard
moeten werken om haar show nog goed te krijgen.

Dit is volgens de investeerders echter niet de eerste insteek
van de Orde: de leden van de Orde stellen alles in het werk
om Pelinor te beschermen tegen gevaren die zich in de Tuinen
zouden bevinden. Aangezien Pelinor-stad jaarlijks vele en vele
aerieten stort, verzoeken de leden van het handelsgilde meer
inzage in de uitgaven van het Fort.
Afgelopen periode is de muur om de Tuin een jaar afgesloten
geweest, waardoor in de ogen van het handelsgilde de
ordeleden niet veel om handen hadden. Daarom worden
nadere verklaringen verzocht, dit onder indienen van een
officiële klacht van onmacht.
Als gevolg daarvan zal een onderzoek naar het Fort en de gang
der zaken bij de Orde van de Griffioen volgen. We houden
u op de hoogte wanneer dat onderzoek nieuws met zich mee
brengt.

Cindy, de slakkentemmer uit Fort Griffioen, heeft met haar
slakkenshow de harten van de bewoners van Pelinor veroverd.

“Frits, de slak die nu de hoofdact doet, was veel wilder dan
Herbert. Het heeft heel wat tijd gekost om hem over het oefenstokje te krijgen,” vertelde Cindy.
Het is een geluk voor de bewoners van Pelinor dat ze zich
voor haar doen toch zo snel heeft kunnen herpakken, want
niemand had de geweldige show die ze neer heeft weten te
zetten willen missen.
De drie dagen durende show, met optredens van wel vijf
verschillende slakken, is in Pelinor-Stad nog steeds uitverkocht.
Volgens Bert, de boekhouder van Cindy, zijn ze van plan om
na Pelinor langzaamaan het hele Keizerrijk te veroveren met
hun ontroerende, spannende en slakmakende show.
Wij van De Heraut wensen Cindy en haar slakken hierbij veel
succes.”
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Poppenspelersgroep
“De Kletsende Handen” valt tegen

HET VERHAAL
ACHTER DE KRING
VAN ANASYNCO
Traditioneel

is de

27ste

van de

Grasmaand
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een heugelijke

Koninklijke
familie. Heel de hoofdstad wordt gehuld in de Koninklijke
kleuren, de tavernes serveren gratis vaten bier en er is veel
animatie op alle pleinen. Na een misviering in de Kathedraal
van Sint-Archibald volgt het uitzinnig en verkleed volk de
Koninklijke processie op de voet. Kortom een dag vol geluk
en plezier voor jong en oud.

Laatstleden liep onze heraut-recensent Rappa Tonque tegen
een optreden aan van Poppenspelersgroep “De Kletsende
Handen”. Met veel bombarie werden enkele voorstellingen
aangekondigd op het centrale plein van Schobbendam in de
regio Pelinor.

dag vol met vertier en ceremonie voor onze

Echter werd de Koningsdag van Leta 31 ontsierd door de
achterbakse betoging van een groepje boeren die zichzelf
de Kring van Anasynco noemt. Deze rebelse oproerkraaiers
noemen zichzelf een anarchistisch en syndicale commune
waar iedereen gelijk is en waar de macht wordt verdeeld op
basis van volksraadpleging. Deze natuurlijk bespottelijke en
ketterse ideeën zijn echter niet zo ongevaarlijk als ze lijken en
worden beschouwd door meesten als afvallig. U herinnert
zich vast nog wel de rechtszaak van het Rijk tegen Bakoenin
eerder dit jaar. Dit legde een complot bloot om niet nader
genoemd dorp te bevrijden van het “royalistische juk” en deze
om te vormen tot “een paradijs voor iedere mens”.

Het eerste poppenspel was redelijk, een stuk over een felle
dame die getemd dient. Dit wordt uitgevoerd door haar te
laten huwen, inderdaad de beste remedie tegen dames die te
eigengereid zijn. Het gedeelte over de zon die de maan is, en
andersom, slaat de plank echter geheel mis. Het tweede stuk,
over Koning Pelinor, lijkt echter nog in opbouw te zijn, maar
toch al gespeeld te worden. De poppen zijn niet af, de kleding
is rommelig. De tekst die rijmend bedoeld is, mist de cadans,
en mist soms zelfs de rijm. Een kort gesprek met een van
de poppenspelers om te achterhalen waarom dit zo is, werd
echter onderbroken door het poppen-hoofd. Dit omdat de
groep ijlings het dorp moest verlaten, uw recensent verbaasd
achter latend.
Het is te hopen dat de groep de tijd neemt om hun teksten
en poppen op te poetsen, aangezien “De Kletsende Handen”
anders weinig handen op elkaar zal krijgen voor applaus…

De militie van Pelinor-Stad arriveerde gelukkig snel ter plekke
om de rebellen in de cel te gooien voordat ze de kans hadden
om in het zicht te komen van de stoet. Getuigen vertelden
hoe ze onschuldige omstaanders lastig vielen met hun drogredeneringen dat “de werkers uitgebuit worden”, “de aftandse
Keizerlijke dogma’s dat voor eeuwig de sociale ongelijkheid
heeft doen vastroesten” of “nooit gestemd voor deze Koning”.
Toen ze in boeien geslagen werden, probeerden ze nog één
keer het volk op te ruien met de kreet “help, help, ik word
onderdrukt.”
Rechter Judtih Vreze heeft al laten weten dat ze deze onregelmatigheden van majesteitschennis streng zal bestraffen.
Advertentie
Nieuwe inzichten in de kapsels van Batori
Mocht iemand zich afvragen waarom de luiden van Batori er tegenwoordig zo flitsend hip modieus bij lopen: let eens op hun kapsels!
De Barbiers van Batori verzorgen de fraaie kale banen door hun verder lang wuivend haar!
De eigenaar van het te kappen hoofd legt het gewenste banenpatroon voor, en onze Barbiers verzorgen het tot in de puntjes!
Of eigenlijk: zonder puntjes! Kom langs bij de Barbiers van Batori in hun zaak Capelli Ondulati!
Onder het motto: “Een kale baan is zo gedaan”
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Koopartikel - Zeoliet beschermt!
Ook zo bang voor de straling die vrijkomt bij het gebruik van magie? Afgelopen jaar is een onderzoeksrapport verschenen waaruit
blijkt dat de straling die vrijkomt bij gebruik van magie uiterst ongezond is. Het Eleriaanse Toxicologieprogramma (ETP) heeft een
uitgebreid dieronderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van magische straling van aanvallende en verdedigende magie. Het
onderzoek, wat 25 duizend aqualieten heeft gekost, is volgens de onderzoekers verreweg het zorgvuldigste en grootste onderzoek
dat is gedaan om het effect van magische straling in kaart te brengen.
Knaagdieren zijn tijdens het onderzoek hun leven lang dagelijks blootgesteld aan aanvallende of bezwerende magische straling in
hun omgeving. Tijdens het onderzoek werden twee groepen van 90 ratten van beide geslachten getest en blootgesteld aan verschillende typen magische straling. Ook was er een controlegroep, ofwel ratten die niet aan straling werden blootgesteld. De ratten
konden normaal bewegen, eten en slapen.
Bij de ratten werden zeldzame vormen van uitslag en bulten geconstateerd in de hart- en hersencellen. Bij de controleratten werden
geen uitslag en bulten gevonden. Dit vormt het sterkste bewijs tot nu toe dat blootstelling aan magische straling kan worden
gerelateerd aan gezwellen en uitslag en mogelijk andere ziektes. De onderzoekers ondervonden dat hoe sterker de straling was,
hoe meer ratten de zeldzame vormen van hersen- en hartaandoeningen ontwikkelden. Opmerkelijk is dat er veel meer mannelijke
ratten waren die schade opliepen dan vrouwelijke ratten, en de schade kwam vaker voor in het hart dan in de hersenen.
In ons eigen vervolgonderzoek hebben we de ratten op dezelfde manier blootgesteld aan magische straling terwijl ze werden
beschermd door een amulet met zeoliet. Zeoliet is een 100% natuurlijk kleimineraal. Dit ware wondermiddel beschermde de
ratten totaal tegen alle eerder waargenomen schadelijke effecten. Speciale Zeoliet-amuletten van het welbekende merk A. Zwandeliers zijn nu volop te koop. Vraag ernaar bij uw lokale verkooppunt!
*** De Pelinorese Heraut heeft drie gratis proefexemplaren gekregen van de A. Zwandelier’s zeoliet-amulet om te verdelen onder
zijn lezers. Wilt u kans maken op een van deze exemplaren stuur dan een aan uzelf gerichte envelop naar ons redactiekantoor ***

Dappere Hond redt jonge snaak uit de put!
Het volgende artikel werd ons bezorgd door een burger die zweert dat dit
bij hem in het dorp in de buurt van Fort Griffioen werd verteld door een
vriend die het had gehoord van zijn zus en die van de buurvrouw die het
had met eigen oren had gehoord van de herbergier. Dit om enige twijfel
omtrent de echtheid van de volgende feiten weg te nemen voor u eerbiedwaardige lezer!
Ons verhaal begint met Timmie, de jonge bakkerszoon van het
dorp Eendegat. Hij was op weg om een levering broden naar
het Fort Griffioen te brengen zoals elke week, alwaar de Borgers
deze bestellingen in ontvangst nemen om de Ordeleden van het
nodige brood te voorzien.
Echter was deze tocht voor de arme Timmie vol van gevaren die
hij niet verwachtte of kon zien aankomen. Toen hij zijn kar aan
het duwen was over het hobbelige bospad brak de as van zijn kar
en strooide de broden door het zand van het bospad. In paniek
keek Timmie rond, maar kon zo meteen niemand zien.
Op zoek naar hulp raakte Timmie van het pad af en was al
gauw verdwaald. Hij was wellicht uren aan het lopen en het bos
rondom begon er vreemder en vreemder uit te zien. Op een
bepaald moment echter kwam hij een vreemd iets in het woud
tegen. Een luik in het midden van het bos. Echter toen hij dichterbij wou gaan kijken, voelde hij een ruk en zat ineens in een

diepe, duistere put.
Om hem heen hoorde hij geroezemoes en gefluister, maar hij
kon niemand zien. Timmie begon op zijn minst gezegd zich erg
benauwd te voelen.
Op dat moment echter was de hond Roffel van de slager van
Eendegat over hetzelfde pad op weg met zijn baasje Sjaak. Ze
kwamen aan de kar van Timmie en Sjaak besefte meteen dat
er iets ergs gebeurd was. Hij keek rond, maar geen Timmie te
bespeuren. Gelukkig echter had Roffel het spoor van de arme
jonge snaak meteen te pakken.
Hij leidde Sjaak door het bos zonder in te houden tot aan het
vreemde Luik. Echter was er geen Timmie te bespeuren. Hij keek
rond en begon te zoeken, maar zag verder geen spoor. Hij hoorde
vervolgens Roffel achter zich jammeren en zag ineens Timmie
in het midden van open plek zitten met zijn ogen dicht en zacht
voor zich uit snikkend.
Hij bracht de brave jongen vervolgens veilig daar weg met behulp
van Roffel en samen geraakten ze heelhuids op het Fort. En
Roffel heeft toen voor zijn bewezen diensten er een grote kluif
aan over gehouden.
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BEROEMDE NECROMANTIËR GREGORIUS
HUIZE BEZOEKT PELINOR!
De excentrieke necromantiër en genezer Gregorius Huize was
op huisbezoek (grapje van de redactie) in de binnenstad van
Pelinor-stad deze lentemaand. Hij was op zoek naar uitzonderlijk zeldzame ziektes om te onderzoeken met het doel deze
uiteindelijk te genezen.
Met een speciaal team van epidemie-o-logen bezoekt hij uiterst zieke burgers van het koninkrijk in hun residentie en dan
specifieker, zij die door andere genezers opgegeven zijn geweest
als hopeloze gevallen.
De drie collega’s van de heer Gregorius Huize zijn op zichzelf
zeer bekwame genezers en allen leden van het Necromantiërsgilde. Zij hebben echter zich in dienst gesteld van het team
opgericht door de heer Huize om de zeer uitzonderlijke ziektes die de gezondheid van ons Keizerrijk verstoren te kunnen
behandelen.
We hebben met hen elk afzonderlijk kort kunnen spreken over
hun ervaringen met de heer Huize en de algemene conclusie
was, dat hij een uitzonderlijk bekwame genezer was die elk
geval als een raadsel bezag dat opgelost moest worden. Echter
is hij soms voor zijn collega’s en patiënten geen gemakkelijke
man om mee om te gaan.
Bij de TTT (Thaumaturgische Trauma-eenheid van
Tovenaarseiland) staat hij bekend om zijn cynische opmerkingen over de bekwaamheid van iedereen buiten zijn team.
Er gaan zelfs kwalijke geruchten dat dit de reden is dat hij
rondreist door het Keizerrijk omdat men hem vooral niet op
Tovenaarseiland wilt hebben. Wat er ook waar van zij, zijn
ervaring en successen zijn ongeëvenaard in het keizerrijk.

Advertenties kort
Chronisch last van “slecht haar dagen”? Onzeker over de juiste
aanspreektitel in gesprek met edelen? Twijfel hoe binnenvallende
monsters en bandieten hun voeten te laten vegen?
Henriëtte-etiquette voor al uw vragen over de juiste
omgangsvormen én kledingadviezen.
Brieven onder nummer 362 van dit blad. Discretie verzekerd.
Ook voor tips hoe uw kleding kreukloos te houden
tijdens meerdaagse reizen.

Onze reporter kon met de heer Huize en zijn team uitgebreid
spreken toen ze op huisbezoek waren bij een patiënt die de beruchte Haribdiaanse ratelpokken had. De beelden werden ons
even te veel toen de nodige lichaamssappen en open wondes
passeerden, waarbij het wellicht niet betaamd zou zijn als we
deze aan het artikel toevertrouwen.
Echter, wat we wel kunnen vertellen is dat de heer Huize met
de nodige bekwaamheid de wondes van dichtbij onderzocht
en vervolgens met zijn collega’s confereerde. We konden het
gesprek niet volgen omwille van de vele vaktermen, maar zoals
er bekend is over de heer Huize schoot hij bijna elke mogelijke
behandeling af die zijn collega’s opperden, waarna hij vervolgens met zijn eigen voorstel kwam en de collega’s met veel
verbaasd ja-geknik toestemden met zijn behandeling.
(Redactie) Wanneer dit artikel ter perse ging hebben wij nog melding
gehad dat de getroffen burger herstellende is en dat de behandeling van
de heer Huize goed heeft aangeslagen.
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GANGEN ONDER
DE MUUR VAN HET
FORT GRIFFIOEN?
Van uw verslaggever Daan Speerloo
Geruchten over doorgangen onder de muren rondom de Tuin
bij het Fort Griffioen doen al enige tijd de ronde. Ondanks
dat dit door de officiële kanalen stellig ontkend wordt, kan
niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd bijzonder veel transporten van zand en specie in de richting van het fort gaan.
De Borgers van het Fort spreken over gepland en noodzakelijk
onderhoud aan grotere delen van fort, en zien deze ontwikkelingen niet als verontrustend
Dat kan volgens de Heraut alleen maar betekenen dat er een
kern van waarheid in de geruchten zit, maar ook dat het Fort
en zijn leden naar behoren handelt. Zij zijn kennelijk aan het
werk om het probleem op te lossen.

Oproer tijdens de
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“Groot wild” jagers opgepakt
voor openbare dronkenschap
Van uw verslaggever Daan Speerloo
Recent is in Batori het bekende duo van “Groot Wild” jagers
Vittor en Hermanus opgepakt. Kennelijk ruim beloond voor
hun bijdrage in het ruimen van meerdere mansgrote spinnen nabij het Fort Griffioen afgelopen jaar, waren de heren
al enkele malen tot beter gedrag gemaand door de lokale
ordebewaarders. Onder andere afgelopen week nog door de
commandant van de Batori-Garde, Christoph Graf. Toen het
deze week voor de vierenzeventigste keer (jawel!) uit de hand
liep, en een officiële klacht volgde van de herbergierster Mie
Toeh voor ontoelaatbaar gedrag, zat er niets anders op beide
heren op te pakken, en kennis te laten maken met de minder
gastvrije ruimten van het gevang in Batori. De heren zijn in
afwachting van een passende straf en zullen dus even in hun
cel moeten jagen op kleiner wild, zoals kleine spinnen.

Vreemde lichtverschijnselen
boven Paling

jaarlijkse paardenrace

Van uw correspondent Lutje Lange

‘De Toer van Batori’

In Paling zijn er de afgelopen weken aan de nachtelijke hemel
regelmatig vreemde lichtverschijnselen waargenomen. In
Noordelijke en Noordoostelijke richting waren banen van
licht te zien, verlopend van geel naar rood, tijdens de donkerste uren. De plaatselijke tovenaarsgilden laten per woordvoerder weten niet voor de verschijnselen verantwoordelijk te
zijn en ook de bekende vuurwerksmidse ‘De Paalse Pijl’ laat
weten niks met het gebeuren te maken te hebben en geen
mededelingen te doen over eventueel nieuw in ontwikkeling
zijnde experimenteel vuurwerk.

Deelnemer en meervoudig winnaar, Lancelot Sterkearm, werd
betrapt op het toedienen van de illegale substantie Barda aan
zijn paard Witte. Hij werd natuurlijk direct door de organisatie uit de race gezet en geschorst uit het klassement. Hijzelf beweert dat de handelaar hem beweerde dat het suiker zou zijn.
Barda is een substantie die gekend is dat het pijn onderdrukt.
Bij de paardensport wordt deze gebruikt om het paard voorbij
diens natuurlijk grenzen te duwen. Het wordt als oneerlijke
concurrentie beschouwd en daarom verboden. Druïdes daarentegen zeggen dat dit het paard verziekt en kan leiden tot de
dood. Dit zou eigenlijk de enige reden moeten zijn die van
belang is.

Reünie Orde van de Stenen
Bever
Tijdens de zonnewende zal de Orde van de Stenen Bever
haar 25ste vijfjaarlijkse reünie houden op het landgoed van
Jonkheer Bertrand den Oude, de huidige Grootmeester van
de orde. Leden van andere ridderordes worden van harte
uitgenodigd om zich aan te melden voor het traditionele toernooi opdat de Stenen Bevers kunnen bewijzen de sterksten
te zijn.
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Zoetplakkerige

toffee-rat

op een prikker

Recept van Gepromoveerde Aardman
Aan de universiteit van Hardenrijk is het al eeuwenlang een
gebruik onder de studenten om “kippen te promoveren”. De
gejatte kippen worden daarbij gepromoveerd tot een culinaire
lekkernij om de arme hongerige student te voeden. De kippen
dienen zo volgens veel studenten een hoger doel. De schout
van Hardenrijk en zijn rakkers hebben zelfs een speciaal
cachot om de overtreders te bestraffen en volgens de verhalen
hebben veel van de alumni en de huidige studenten zich aan
dit vergrijp schuldig gemaakt.

Recept van Oma Oks voor vier prikkers
• Ruim pond witte marsepein
• Vier dropveters
• Pot toffee-stroop
• Hagelslag
• Klein beetje zwarte suikerglazuur
• vier stevige prikkers (bijvoorbeeld vleesprikkers)
• zes eetlepels suikers
• vier eetlepels water
Maak vier gelijke brokken van de marsepein, en maak deze
in “ratvorm”.
Stop de dropveters in de rat-marsepein op de gebruikelijke
plek: de achterkant.
Besmeer de lijfjes met toffee-stroop en rol ze daarna door de
hagelslag voor het betere bont-effect. Maak voor ieder lijfje
twee glazuurbolletjes en plaats deze op de lijfjes.
Prik nu een prikker in ieder ratje, van de achterzijde – zorg
dat deze stevig vast zit.
Eventueel kan nog met (niet-eetbare) bruine wol snorharen
gemaakt worden en door het snuitje genaaid worden.
Dan komt het lastigste deel, aldus Oma. In een pan met een
dikke bodem de suiker oplossen in het water, en boven een
matig vuur verwarmen tot het goudbruin wordt. Let op,
want dit wordt erg heet! Wanneer de karamel klaar is, het
vuur uit doen en snel de ratjes er mee insmeren – voordat
de karamel hard wordt.
De ratjes dan laten koelen.
Volgens Oma Oks kan in uitzonderlijke gevallen ook
gebruik gemaakt worden van echte ratten – eet dan zelf eerst
de marsepein op.

We geven u hier graag onze variatie van dit recept. Een recept
wat bij ons thuis lachend gepromoveerde aardman genoemd
wordt, omdat men natuurlijk wel het gerucht kent dat aardman
naar kip zou smaken.
Men neme:
• Een flinke hoeveelheid van iets dat naar kip smaakt
• Een of enkele eieren (afhankelijk van de hoeveelheid hierboven)
• Verkruimeld oud droog brood dan wel paneermeel
• Zout en Peper naar smaak
• Olie om in te bakken
Snij dat wat naar kip smaakt in stukken of repen van enkele
centimeter groot. Klop de eieren los met een klein scheutje
water en naar smaak zout en peper. Haal de stukken of repen
door de losgeklopte ei en daarna door het verkruimelde brood
of het paneermeel. Bak de stukken in niet al te hete olie in
enkele minuten goudgeel of bak ze in een oven of desnoods
aan een stok boven een vuurtje.
Lekker met een salsa van gesnipperde ui, tomaat en koriander of een willekeurig sausje. Proost op de gepromoveerde
aardman! Dat er nog maar velen mogen volgen.

Advertentie
Daarzegger Etteilla
Behoefte aan duidelijkheid?
Weet u slecht wat er allemaal op uw pad komt?
Bent u de weg wel eens kwijt? Geen nood!
Kom langs bij uw Daarzegger Etteilla!
De kaarten worden gelegd en Daar zal het zichtbaar zijn …
Ik voorspel dat het uw geluksdag wordt!
Ik weet zeker dat ik U daar zal zien …
Daarzegger
Etteilla
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