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Glorie van Willibalt kiest het ruime sop
Door Jisan Ikli. Helmhaven – De huldi-

Fjinnan agressie en de verwachting is dat

ging van de Glorie van Willibalt is het

deze zwaar bewapende en bemande vloot

startschot gebleken van de Eleriaanse her-

snel de orde zal herstellen. De vijf schepen

overing van de Haribdische eilanden. Se-

die vertrekken zijn allen voorzien van

nator De Biënhof voorzag de tewaterlating

priesters van de Generaal en meerdere ver-

van het nieuwe vlaggenschip van een toe-

tegenwoordigers van ieder tovergilde.

spraak in haar eigen, bondige stijl die goed

Naar verluid zijn zelfs enkele Necromanti-

viel onder de aanwezige soldaten. Opval-

ers aanwezig onder de bemanning. De eer-

lend was de op het laatste moment aange-

ste missie van deze vloot duurt naar ver-

scherpte bewaking rondom de senator,

wachting zes maanden. “Wij gaan er van

maar de autoriteiten weigerden hier nadere

uit dat we snel orde op zaken kunnen stel-

toelichting op te geven, anders dan dat de

len en dat we weer voor de oogst terug zijn

situatie “onder controle” was.

met onze mannen en vrouwen,” vertelt de

Onder de leiding van admiraal De Boo is

zelfverzekerde admiraal De Boo.

de Eerste Keizerlijke Vloot vervolgens

Ondertussen neemt het anti-Fjinnan senti-

vertrokken naar het noodlijdende gebied.

ment toe onder de bevolking van met name

De eilanden zijn zwaar getroffen door

de kuststreken. Senator De Biënhof ver-
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wees hier nog naar in haar toespraak met

Keizerlijke Academie stelt vondsten uit

de waarschuwing aan de aanwezigen om

Achterbeek tentoon

“slachtoffers niet met daders te verwisselen, of dwang met vrije wil.” Ook prees zij
de bereidwilligheid van de lokale bevolking om Harbidiaanse vluchtelingen op te
nemen, en de grote vrijgevigheid waarmee
dit gepaard gaat.

Elerion-Stad – Tijdens een recente opgraving in Achterbeek heeft de Keizerlijke
Academie talrijke vondsten gedaan die nu
tentoongesteld worden in de hoofdstad.
“We hebben tekenen gevonden van preUmbrische beschavingen. We hadden veel

Imperator Incendia bevestigt
vriendschap met Elerion

verwacht van deze opgraving, maar dit
hadden we in onze stoutste dromen nog
niet kunnen dromen,” aldus de enthousias-

Achterbeek – Met veel bombarie heeft de

te Jacob Slager van Parten, expeditieleider.

tentoonstelling “Incendia door de jaren” de

De archeoloog heeft onze redactie een

hoofdstad van het nieuwste koninkrijk van

voorproefje gegeven van de expositie,

Elerion aangedaan, met als hoogtepunt een

waar onder andere scherven van potten en

bezoek van de Imperator van Incendia. De

urnen bewonderd kunnen worden uit de

zeven concubines van de Imperator para-

vroege geschiedenis van Incendia. Pronk-

deerden met het Incendiaanse Rijkszwaard

stuk van de expositie is een urn waarop de

door de straten, waarna het in een besloten

verheffing van Konvassa tot heilige van

ceremonie door Imperator Ossium Calcu-

Robin te bewonderen is. De tekening laat

lus overhandigd werd aan ambassadeur

de heilige Konvassa zien terwijl zij ge-

Berend-Jan van Galen. “Deze teruggave

vleugeld ten hemelen gaat. “Dankzij het

van het meest heilige zwaard voor ons

Achterbeekse moeras zijn de stukken ui-

volk bevestigt de verdere vriendschap tus-

termate goed bewaard gebleven. Het is

sen beide rijken,” vertelde de trotse Impe-

bijna alsof we met de originele bewoners

rator aan de graaf van Galen tot Wezem-

uit dat tijdperk zelf kunnen praten. Helaas

beek, aldus de ambassadeur. Als verder

heeft een poging om het moeras droog te

teken van vriendschap heeft de Imperator

leggen gefaald en zullen dit voorlopig de

aan ruim honderd gevangenen van de lage-

laatste stukken die we uit deze opgraving

re servus kaste gratie verleend. De ver-

kunnen tentoonstellen.” De expositie is te

wachting is dat de feestelijkheden nog

zien in het nieuwe Professor Timeus-

ruim een maand aanhouden in Incendia.

gebouw van de Academie.
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Noriaanse barones vermist

te vinden zonder aanplakbiljet daarop met
een beschrijving van een vermiste tove-

De Keizerlijke Kanselarij te Gloria heeft
laten weten zich zorgen te maken over het
welzijn van barones Anastacia Natacha de
Adair van Aridhel - de Romanova. Een
ridder van de Orde van de Zwarte Roos die
zaken af te handelen had met de barones
trof haar niet thuis aan. Haar dochter gaf
voorts aan geen idee te hebben waar haar
moeder zou zijn. Een speurtocht in de om-

naar. Zelfs over de normaliter amper getolereerde necromantiërs maken enkelen zich
zorgen. “Dit is echt normaal niets voor
hem. Even weg teleporteren, ja, maar
maanden weg blijven, dat is niets voor
hem. Jan, als je dit leest, kom alsjeblieft
naar huis,” aldus de rouwende vrouw van
Jan Guldenzwaard, vermiste necromantiër
te Plem.

geving van de baronie door wetshandhavers heeft voorts ook niets opgeleverd. De

Jonkvrouwe inspecteert troepen

Kanselarij wenst dringend met de hooggeboren vrouwe te spreken en verzoekt een-

In Lopik heeft het pasgetrouwde echtpaar,

ieder die informatie heeft aangaande haar

Wilhemus Zilvermos en jonkvrouwe Va-

huidige verblijfplaats deze te verstrekken

lentina Waeterweelde, de troepen bezocht

aan het bevoegd gezag.

als afsluiting van hun huwelijksreis.
Naar eigen zeggen heeft de jonkvrouwe de

Verdwijning van tovenaars in Plem

aldaar gestationeerde Petraei aan een

blijft voortduren

grondige inspectie onderworpen. Saillant
detail is dat de jonkvrouwe nog enkele da-

Chem – In de buurt van Plem blijven tovenaars verdwijnen. Het voltallige bezweerdersgilde van Chem is op dit moment voor
hun eigen veiligheid ondergedoken op een
onbekende locatie sinds er collega’s van
het magiërsgilde en enkele necromantiërs
zonder enig spoor zijn verdwenen. Vele
van hen hebben hun aantekeningen en experimenten onbeheerd achtergelaten. Wat
deze verdwijningen veroorzaakt blijft onbekend en er is bijna geen muur in de stad

gen is gebleven nadat haar kersverse echtgenoot weer elders aan het werk is gegaan.
Twee lokale schaapsherders beweren stellig dat de poorten van het fort deze dagen
volledig gesloten zijn geweest voor bezoek.
Inmiddels schijnt ook vrouwe Waeterweelde weer huiswaarts gekeerd te zijn,
onder begeleiding van een klein escorte
van Petraei.
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Groei in Karavaanstop

volledige ruimte aan de gilden om groei te
bewerkstelligen.

Karavaanstop wordt opnieuw op de kaart
gezet als het aan handelaarster Caresse
Verdal ligt.

Dat deze plannen serieus genomen moeten
worden werd duidelijk toen de gravin aankondigde haar bezittingen te verkopen om

De Redobanese zelfstandige heeft haar
handelsrechten in 't Wold met succes verkocht aan Handelshuis Mulder. Exacte bedragen worden niet genoemd, maar als
men de investeringen in het voorheen pittoreske Karavaanstop beziet, kan het niet
om een gering bedrag gaan.
Zo is er een nieuw gebouw voor de school
in aanbouw en zijn er plannen voor een
volledige renovatie van de marktplaats en
herberg. De nieuwe tempel voor de Jaden
Hemelkeizer is al wel geheel af en momenteel het grootste gebouw in het anderszins kleine plaatsje.

een fonds voor de financiering te realiseren. Kort gezegd doet ze afstand van al
haar bezittingen en neemt ze tijd voor
zichzelf. Het inregelen van de overdracht
aan een vertrouwde wordt geregeld door
notaris Droogstoppel en is, zo stelt hij volgens bronnen rond de gravin, zo waterdicht als een Redobanese Waaf.
De gravin heeft een emotionele oproep gedaan aan andere edelen om haar voorbeeld
te volgen en ruimte te creëren voor het opvangen en verzorgen van vluchtelingen en
om de toestand van de bevolking te verbeteren. Ze noemde de beweging die ze inzet
"als een sneeuwbal die van een heuvel af-

Gravin neemt voorlopig afscheid van
Zilverbeek
Van de society redactie - Wat verwacht
werd als gezellige bijeenkomst om de terugkeer van Rosalinde Goedhart, gravin
van Zilverbeek tot Hartsbrand te vieren,
veranderde in een historische avond voor
Zilverbeek toen de gravin in een toespraak
tot het volk haar plannen voor het dorp
uiteenzette. Die plannen geven de bevolking vergaande mogelijkheden om zelfstandig een ambacht uit te voeren en geeft

rolt. Klein in het begin, maar niet tegen te
houden als hij eenmaal in beweging komt".
Na een donderend applaus van de bevolking, voornamelijk het Haribdiaanse deel,
stapte de gravin van het podium en trok
zich zichtbaar aangedaan terug. Pogingen
van uw verslaggever om de gravin te interviewen zijn tot op heden mislukt. Naar
verluid is zij met onbekende bestemming
vertrokken in gezelschap van een man die
afgelopen dagen door verschillende personen is gezien in de omgeving van Zilverbeek.
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…Jij je magisch perkament liever aan je
eigen spreuken wil besteden.

Tover zuiver, of tover niet: Nee zeggen
Als je voor jezelf duidelijk hebt dat je iets

…Jij spreuken van een ander gilde niet
nodig hebt .

niet wilt, en je niet meegaat in het gedrag
van de groep, betekent dat ook dat je op
een dag ‘nee’ moet gaan zeggen.

Sta achter je mening
JIJ vindt iets, en als iemand je afkeurt om
jouw mening, is dat hun verlies. Niet dat

Tips om 'nee' te zeggen
Het is allemaal wel erg makkelijk gezegd.

van jou. Wees trots op jezelf. Het is dapper
om iets uit te spreken waar je voor staat.

‘Kom maar voor jezelf op’ en ‘zeg gewoon
nee’. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je wilt
ook je vrienden niet teleurstellen of bang
zijn dat jij je niet stoer gevonden wordt.
Hier vind je een aantal tips om ‘nee’ te
zeggen.

Draai de vraag om
Bijvoorbeeld:
“Wil je een spreuk van mijn gilde?”
“Nee, dank je”
“Waarom niet?”
“Waarom wel?”

Smoesjes verzinnen heeft geen zin
De vraag wordt keer op keer weer gesteld

“Omdat je jezelf dan nóg machtiger voelt”
“Voel jij je onmachtig dan?”

en na een aantal keer een smoesje te hebben verzonnen zijn je smoesjes op en ga je
of toch overstag of val je door de mand.

Neem het voor elkaar op
Misschien weet je dat er in jullie gilde nog
meer mensen zijn die liever nee zeggen.

Bedenk van te voren wat je mening is
Bedenk van te voren wat je mening is als
de vraag wordt gesteld. Als jij een aanbod
om renegate spreuken te gebruiken wilt

Vaak voel je dat soort dingen wel aan. Ga
daarmee in gesprek en spreek daarmee af
dat jullie het voor elkaar opnemen als iemand je iets opdringt.

afslaan, kun je bijvoorbeeld aangeven dat:
…Jij weet dat renegatie leidt tot het verval
van de samenlevening.
…Jij weet dat enkel machtswellustelingen
renegatie beoefenen.
…Jij renegatie ongezond vindt.

Luisteren ze niet?
Mocht je na vele pogingen nog steeds het
gevoel hebben dat er niet naar je geluisterd
wordt, misschien kun je je dan afvragen of
je wel jezelf kunt zijn in je gilde. Mis-
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schien is het dan ook tijd om een ridder

Want de sneden in het hout lijken gemaakt

van de Rode Roos een bericht te sturen.

te zijn met hetzelfde instrument.”
Op de vraag of een man of een vrouw deze

Heb je moeite om nee te zeggen tegen ver-

monumentjes heeft gemaakt barst hij in

boden kennis, of ken je iemand die hier

lachen uit: “Een man, natuurlijk! Welke

wel hulp bij kan gebruiken?

vrouw zou genoeg kracht hebben om een

In Zuyderhuyzen worden nu trainingen

dergelijk instrument te hanteren? Maar als

gegeven aan geïnteresseerden. De trainin-

onze gravin terug is zal ik wel vragen wat

gen zijn vooralsnog gratis, alhoewel het je

ze er van vindt en dan zien we wel of we

vrij staat te doneren.

ze laten staan of weghalen.”

Bedenk altijd: Tover zuiver, of tover

Of er nog iets bijzonders aan was?

niet!

“Nou, één monument was voor ene meneer
Kettel. Daar heb ik nog nooit van gehoord.

Meerdere kleine monumenten duiken
op rond Zilverbeek
Zilverbeek – In het graafschap Zilverbeek

Hij is de uitvinder van de sokken, stond
erbij.”

Astronomisch uurwerk onthuld in Aa

zijn de afgelopen weken meerdere kleine
monumentjes opgedoken gewijd aan ver-

In Aaman Aasengaard heeft vorstin Justine

schillende figuren die een min of meer be-

van Erp het nieuwste meesterwerk onthuld

langrijke rol hebben gespeeld in de recente

van het Gilde van Uurwerk- en Zonnewij-

historie van het graafschap. Op een aantal

zersmeden. De toren van het oude raadhuis

van deze monumentjes staan namen en

van de stad is thans voorzien van een

soms een korte tekst. Overeenkomsten tus-

complexe waterklok die niet enkel de tijd

sen de monumenten zijn er niet, voor zo-

aangeeft, maar eveneens planetaire standen

ver de archeoloog van graafschap, Alber-

en jaargetijden. Ieder uur slaan de bronzen

tus van Guldenroede, heeft kunnen vast-

klokken van het uurwerk, waarbij een pa-

stellen. Hij stelt dat de monumentjes er

rade van poppen verkleed als heiligen van

sinds kort staan.

de Staatsgeloven gezien kan worden. Het

“Minder dan een paar weken, dat weet ik

werk kwam tot stand door een forse dona-

zeker. En zo te zien van dezelfde maker.

tie van het Gilde van Geldleners.

