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Eerste uitbraken Lacrima Rosso buiten
Vennis!
Nieuw-Woudenberg -

Vertegenwoordi-

In Vennis, waar de originele uitbraak

gers van de faculteit Geneeskunde van de

plaatsvond, zet de Kerk van de Jaden He-

Keizerlijke Academie melden dat de uit-

melkeizer zich actief in om zo veel moge-

braak van de ziekte Lacrima Rosso in

lijk van de zieken te genezen, maar pries-

Vennis niet onder controle is. Lange tijd

ters en genezers kunnen de snelheid van

werd er gehoopt dat deze ziekte zich

verspreiding maar nauwelijks aan. Lokale

slechts zou beperken tot de stadsstaat

druïdecultussen zorgen ondertussen voor

Vennis, maar nu zijn ook de eerste slacht-

onrust in de stad door te roepen dat deze

offers van de Rode Tranen al gesignaleerd

ziekte het gevolg is van het zondige leven

in onder andere de Twaalf Provinciën, No-

van de inwoners van de stadsstaat. “Deze

ria en Umbrië. In Nieuw Woudenburg zijn

ziekte is niet tegen de wil van de Goden in,

drie mensen uit Helmhaven besmet aange-

en daarom moeten wij hem op zijn beloop

troffen. Zij zijn onmiddellijk door de

laten gaan. De Alvader test ons via dit hei-

stadswacht in quarantaine gezet.

lige middel en scheidt zo de sterkeren van
de zwakkeren,” aldus een lokale druïde.
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Het meest bekende symptoom van deze

bewoners: het handelshuis heeft een belo-

ziekte is het bloeden uit de ogen. Mocht

ning uitgeloofd voor het inleveren van be-

infectie zich voordoen dan dient u zich te

graven erfstukken en andere persoonlijke

melden bij de dichtstbijzijnde geneesheer

bezittingen. Deze bezittingen zijn door lo-

en contact te vermijden met andere men-

kale Wold-bewoners begraven terwijl zij

sen en dieren.

op de vlucht waren tijdens de Alvenoorlog,
de aanvallen van Nillisten en andere onre-

Herinnering aan de gevallenen van de

gelmatigheden in het Wold. Handelshuis

Groene Hel in herberg Boschlust

Mulder heeft beloofd uitvoerig onderzoek
doen om deze bezittingen terug te brengen

Het Wold – Resident Loyauté heeft aangekondigd dat er in het Wold een herdenking
gehouden zal worden aan hen die zijn gevallen tijdens de aanval van extremistische
orks, ook bekend als de Groene Hel. Tijdens de Groene Hel zijn vele soldaten en
burgers van het keizerrijk gesneuveld terwijl ze het Wold verdedigden. Vooral het

naar hun rechtmatige eigenaren. Wegemans: “Dit is slechts onze burgerplicht.
Maar wij doen maar al te graag wat terug
voor onze klanten.”
Een grote herbegraving van de gevallenen
naar een passend kerkhof is inmiddels afgerond, in voorbereiding aan de herdenking; zie bericht elders in dit katern.

gardecohort prinses Shagar leidde zware
verliezen. Deze herdenking zal plaatsvine

Kro Terlep in beroering

den op de 23 dag van de lentemaand in de
herberg Boschlust in het zuiden van het

Door Jusan Ikli - De bevolking van de zo

Wold. De herberg is recentelijk hersteld

welvarende stadstaat Kro Terlep is in mi-

van de schade aangericht door de strijd in

neur. Bij een openbare plechtigheid is

en rondom de herberg.

Stadsheer Bick Trobbel onwel geworden.

Handelhuis Mulder heeft deze herberg her-

De stadsheer reed achterin een koets door

steld en onderverhuurd aan de Hypochilos’

de hoofdstraat van Kro Terlep toen hij

Café keten. “Wij zijn van mening dat soci-

plots als een lappenpop ineenzeeg. Zijn

aal verantwoord ondernemen essentieel is

vrouw, Noo Trobbel-Attol probeerde wan-

voor ieder succesvol handelshuis,” aldus

hopig haar man bij te brengen terwijl vei-

Albert Wegemans, vertegenwoordiger van

ligheidstroepen van de Generaal in allerijl

Mulder. Handelshuis Mulder heeft tevens

de Stadsheer afschermden van het publiek

een nieuw initiatief opgezet voor de lokale

wat aan weerszijden van de hoofdstraat
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stond te juichen. Geruchten als dat de

Hel. De omstandigheden waren er destijds

Stadsheer zou zijn neergeschoten vanuit

niet naar om de gevallen met gepaste eer te

een van de belendende panden worden met

begraven. Zo goed en kwaad als het ging

kracht door zijn staf tegengesproken. Di-

zijn

verse inwoners beweren wel dat de panden

Boschlust op een provisorisch militair

rondom de plaats van het onfortuinlijke

kerkhof begraven.

voorval door Generaalstroepen zijn door-

Voor de nabestaanden bleek dit echter een

zocht.

moeilijk te verteren oplossing. Het Wold is

Inmiddels zijn de zoon, Lotov Trobbel, en

tenslotte geen plek waar men makkelijk

dochter, Alkinda Trobbel, van de Stads-

doorheen trekt om het graf van overleden

heer naar voren geschoven door de stads-

naasten te bezoeken.

raad om gezamenlijk het dagelijks bestuur

“Vele verzoeken bereikten de Resident,”

van Kro Terlep ter hand te nemen. “De

zo zegt Rudolph Tambourton, persoonlijk

kinderen van Stadsheer Trobbel hebben

secretaris van Resident Loyauté. “Echter,

meer dan ons volste vertrouwen,” zo liet

herbegraving is een immense operatie die

de secretaris van de stadsraad weten aan

bovendien met het hoogstnodige respect

schrijver dezes.

dient te worden uitgevoerd. Wij waren dan

Op straat lijkt de stemming onder de be-

ook zeer verheugd toen er fondsen werden

volking bedrukt. Hoewel links en rechts

gevonden om de gevallen strijders van de

zeker de steun voor de tijdelijk Stadsheer

strijd in het Wold een waardige laatste

en Stadsvrouw te beluisteren valt, over-

rustplaats te kunnen bezorgen. Een ano-

heersen toch uitingen van zorg over de

nieme schenker heeft een fors deel van het

toestand van Stadsheer Bick Trobbel.

benodigde bedrag gedoneerd. De resident

zij

destijds

nabij

uitspanning

is van mening dat een locatie direct geleGrote herbegraving helden

gen naast het militaire kerkhof van de Alvenoorlog nabij het voormalige Driehuizen

Door Jago van Wijck - Afgelopen week
zijn eindelijk de gevallen helden van de
strijd in het Wold van enige jaren geleden
op hun finale rustplaats gelegd. Zoals velen van u herinneren is er jaren geleden
een grote strijd gevoerd diep in het Wold,
ook wel bekend als de slag in de Groene

een zeer geschikte plaats is.”
Navraag bij enkele nabestaanden maakte
duidelijk dat zij ook zeer tevreden waren
over de gevonden oplossing. “Nu kan ik
eindelijk elke week weer het graf van mijn
geliefde zonen Tjerk en Sijmen bezoeken,”
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zo wist een betrokken ouder met trillende
onderlip uit te brengen.

Winter aan het front

Spanning tussen vluchtelingen en lokale
bewoners Orcia loopt verder op
Grom – Spanningen tussen een groep
rondreizende Haribdische vluchtelingen en

Door Willem Thomas Strand - De afgelo-

de lokale bevolking van Orcia hebben ge-

pen winterse maanden lijkt de strijd voor

leid tot een flinke knokpartij waarbij twee

de kusten van Elerion geluwd te zijn.

gewonden vielen. De aanleiding tot de

Hoewel er nog regelmatig Noordse Lang-

vechtpartij was het begin van de bouw van

schepen en Haribidiaanse schoeners gezien

een woning nabij de orkensteen. “Eerst

worden vanaf de muren van Helmhaven

was slechts paar lui in tenten. Weinig last

zijn er geen grote slagen meer geweest de

van. Maar nu half dorp, dat te ver,” aldus

laatste maanden. Zowel de keizerlijke le-

één van de relschoppers, die niet met naam

gers als de aanvallers hebben zich inge-

genoemd wil worden in deze krant. “Wij

graven en het lijkt alsof beide zijden blij

zeggen aan hunnie dat niet willen, maar

zijn met de ontstane verhoudingen.

toen werd zwaard getrokken. Dat niet pik-

Kapitein Hagel van het Eleriaanse leger is

ken!” De Tatort heeft een onderzoek inge-

optimistisch dat met het beginnen van de

steld en tot nu toe vijftien man opgepakt,

lente deze patstelling doorbroken kan wor-

zowel lokale bewoners als Haribdiërs.

den en dat het keizerlijk leger kan optrekken. Het lijkt erop dat de aanvallers uitge-

Bisschop Al Rishaad naar Zilverbeek

put raken en dat is een goed vooruitzicht

voor grootse plannen

voor onze troepen. Op herhaaldelijke vragen wat de plannen van het Eleriaanse leger zijn hoe om te gaan met de toenemende stroom Elerianen die strijden aan de
kant van de aanvallers wilde de kapitein

Recentelijk is bisschop Abrahim Al Rishaad afgereisd naar het dorp Zilverbeek.
De bisschop heeft aldaar een oproep gedaan aan zowel de lokale bewoners als de
vluchtelingen met het verzoek of de mede-

niet ingaan.

gelovigen van de Kerk van de Jaden HeKazen van Kaasema.
Natuurlijk de romigste!
Probeer nu ook onze heerlijke kruidenkaas
met bieslook!

melkeizer onder hen contact willen opnemen met zijn secretaris voor het maken
van een afspraak voor een nader gesprek.

Jaargang 34
Nummer 1

Anno Leta 32
Pagina 5

Naar blijkt is de bisschop voornemens om

weer zal verwerken tot tegels en stenen.

een grootschalig project te realiseren voor

Voor de vele Haribdiaanse vluchtelingen

het regelen van een gestructureerde ont-

en reeds gevestigde werklui zal er de mo-

wikkeling van Zilverbeek met als doelstel-

gelijkheid zijn hun kopers verdienen door

ling de Haribdiaanse vluchtelingen een

hout te hakken, klei te graven, stenen te

nieuw thuis te bieden. Geheel projectmatig

bakken of door te werken voor de vele

en gestructureerd beginnen de eerste plan-

gaarkeukens. Deze kan men dan weer ge-

nen zich al te ontvouwen. Taken worden

bruiken om grondstoffen voor de bebou-

toegewezen en het ziet er naar uit dat de

wing van een perceel te kopen. Hierbij

vele vertrouwelingen welke door gravin

krijgen deze werklui dan weer korting. Er

Rosalinde naar Zilverbeek zijn gehaald elk

wordt echter streng toegezien op de verde-

hun expertise doet gelden.

ling van taken en goederen.

Sindsdien is het een komen en gaan over

Lokale bewoners reageren ontstemd op de

de acht toegangswegen van voormannen

voorgenomen plannen. “Eerst worden we

die hun instructies ontvangen in de grote

al overspoeld met klaplopers waar we al-

zaal van het gemeenschapshuis dat verrijst

lemaal maar verwelkomend en begripvol

aan het 5 Godenplein. Kavels worden af-

voor moeten zijn. En nu krijgen ze ook

gemeten, land ontgonnen, en de haven aan

nog gratis grond en huizen! En daar beta-

de Zilverbeek zal uitgebreid gaan worden.

len wij dan belasting voor! Waar blijft de

Uit bronnen is vernomen dat de vluchte-

waardering voor de echte bevolking? Als

lingen met hun gezin aanspraak kunnen

mijn schaapskooi vernieuwd moet worden,

maken op een perceel onder gunstige

mag ik dat allemaal zelf betalen. En dan

voorwaarden, met de kanttekening dat dit

willen ze de haven uitdiepen. Waarom?

perceel wel conform de bouwplannen van

Komen er dan spontaan meer boten aan-

het gevormde ontwikkelingscomité ont-

meren? Het is een enorme geldverspilling.

wikkeld moet worden. Grondstoffen zoals

Ook het idee dat wij er geld aan kunnen

hout dat de ene werkploeg vergaart bij het

verdienen is te zot: we hebben al genoeg

vrijmaken van het land, zal door anderen

werk. We pikken het niet langer dat we in

weer verwerkt worden tot bouwmaterialen.

ons eigen dorp als tweederangs burger

Ook zijn er plannen voor gaarkeukens op

worden behandeld,” aldus een woedende

toegewezen wijkplaatsen en voor de bouw

burger.

van een steenbakkerij welke de bij het uitgraven van de haven vrijgekomen klei
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Na enig navragen bleek de nar uit Pelinor
te komen en Pierewaai te heten. Een toe-

Het hele dorp heeft het er nu nog over. Een
maand geleden leek het weer een avond te
worden zoals alle anderen in dorpsherberg
De Steenbok in Brino Anjak. Een weliswaar gezellige avond, met veel drank en
geroddel, maar niet bepaald bijzonder.
Daar kwam verandering in toen de valse
luit van Sjors Kistmans uit zijn handen
werd getrokken terwijl hij een beetje halfslachtig zat te tokkelen op het kleine podi-

vallig aanwezig lid van de hofhouding van
Hertog Dragomir wist zelfs te vertellen dat
de dame in kwestie vroeger voor het gerenommeerde Pelinorese theatergezelschap
Wonderboom had gespeeld.
Hoe dan ook, na enkele uren verdween de
nar weer uit de herberg alsof ze er nooit
was geweest. De inwoners van Brino Anjak achterlatend met buikpijn van het lachen en tranen van ontroering in de ogen.

um van de herberg. Op het podium was
een nar verschenen, gekleed in zwart, wit

Ingezonden mededeling

en rood. En met de openingszin “Hebben
jullie er een beetje zin in?” kregen de dorpelingen een vermaak voorgeschoteld
waar nog generaties lang over zal worden
gesproken. Liederen, verhalen, dans en
grappen, niets leek deze vrouwelijke nar te
veel. En ook plaatselijke lieden werden
niet gespaard. Van bakker Wormstra die
Houtwormstra werd gedoopt omdat hij
zaagsel door zijn brood mengde tot herbergier Verduinen van De Steenbok die
zijn bier aanlengde met water en daarom
consequent Verdunnen werd genoemd. De
schout verliet gehaast de herberg toen er
een grap werd begonnen over zijn mooie
glanzende knuppel. Hij moet bij het vertrekken het bulderende gelach van de achterblijvers hebben gehoord.

-Praatgroep S.E.K.Z.
Heeft u ook wel eens problemen, frictie, of
bijna-dood ervaringen gehad met het geloof
van de zon? Dan is dit uw kans om uw hart te
luchten en uw ervaringen te delen met medeslachtoffers!
Meldt u op zaterdag na het middageten voor
de herberg in Het Wold en zorg dat u ook
weer een beetje de zonnige kant van alles in
kunt zien.
Als u behoefte heeft aan wat meer S.E.K.Z.,
dan maken wij extra ruimte in de avond.
Neem vooral uw vrienden hier voor mee. Deze kunnen u ondersteunen tijdens de wat
zwaardere momenten.
"S.E.K.Z. - we doen het met elkaar, voor elkaar. Samen sterk."De Adelaar leeft! Hij cirkelt rond op
de thermiek. Als het vuur tot rust is gekomen
komt hij terug op het nest.
- De Duif
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Nette weduwe zoekt contact met
oudere heer, voor vriendschap en

Door Jacoba Kwakkelmans - De befaamde

gezelschap. Houdt van muziek,

runemeester Pelle Swindels kon gisteroch-

tuinieren en lekker eten. Reacties

tend in Nieuw-Woudenburg gezien worden nabij het verblijf van resident Loyauté.
De runemeester was in het gezelschap van
twee assistenten plotsklaps verschenen op

naar weduwe Drost te Fényesfolt.
•

Magiër zoekt nieuwe vrienden. De
vorige zijn op. Contactgegevens
bekend bij redactie.

de weekmarkt pal naast de kraam van stoffenverkoper Dumarque. Voordat omstanders van de schrik waren bekomen was de

Militair fort te Lopik dient “klop niet
aan” petitie in

runemeester al mopperend richting de re-

Vanuit het fort der Petraei te Lopik is een

sident gereden in zijn rolstoel. De rest van

verzoek ingediend bij het Postbestellers-

de dag was het een komen en gaan van le-

gilde om niet langer tijdens de avondmaal-

den van diverse tovergilden nabij de resi-

tijd aan te kloppen voor de postbezorging.

dentie. Omstanders merkten op dat de

In de afgelopen weken is het avondmaal in

meeste tovers verheugd het gebouw betra-

het fort meermaals onderbroken door een

den en doorgaans minder verheugd en

postbesteller die aanklopte met belangrijke

enigszins bedremmeld het gebouw weer

post. Bij het openen van de poort bleek

verlieten.

steevast dat de bezorger het verkeerde

Later op de middag zijn beide assistenten

adres had. “Het werd wat hinderlijk, van-

van runenmeester Swindels gezien terwijl

daar het vriendelijke verzoek aan het gilde

zij, gepakt en gezakt, vertrokken door de

om rekening te houden met onze wensen,”

stadspoort die richting ’t Wold leidt.

aldus een soldaat. Het gilde heeft zijn bestellers inmiddels ingelicht.

Contactadvertenties
•

Gezocht: een leuke, ongehuwde,

Vermoedelijke lichaam gildemeester

beschaafde vrouw van middelbare

Plem gevonden

leeftijd die open staat voor een afspraak met welbeschaafde man.
Bent u degene die wel open staat
voor een ontmoeting? meld u dan
bij Borus van Doreblad, het Wold.

Plem – In het Boterkanaal in Plem is vermoedelijk het onthoofde lichaam gevonden van gildemeester Peranius Edelhart.
De autoriteiten willen slechts vertellen dat
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ze het voorval in onderzoek hebben en de

Ingezonden bericht

identiteit van het lichaam nog moeten be-

Graag wil ik de mensen bedanken die in Achter-

vestigen. Anonieme bronnen kunnen ech-

beek de dag na de heugelijke bruiloft geholpen

ter vertellen dat het lijk dezelfde tatoeages

hebben om de dreiging te neutraliseren. In het bij-

heeft als dat van de gevierde magiër die

zonder wil ik de volgende personen bedanken:

meer dan een jaar geleden samen met

- de Incendiaanse delegatie en de assistent consul
- de gelovigen van de Generaal, Natuur en Zon

meerdere van zijn toverende collega’s ver-

- Kassia en Apex

dween. Sinds enkele maanden zijn er geen

- de necromantiërs en bezweerders

nieuwe verdwijningen meer geconstateerd

- de medische troepen en andere specialisten

in de stad, maar de vondst van het lichaam

Zonder jullie was het niet mogelijk geweest. Ik ben

van Edelhart heeft voor nieuwe onrust ge-

trots op hoe jullie de toegewezen taak opgepakt en
uitgevoerd hebben.

zorgd in de magische gemeenschap. De

Ik hoop dat archeologisch onderzoek in deze regio

lokale overheid maant tot kalmte en heeft

voorlopig achterwege blijft.

een beloning van twee aqualieten uitgeloofd voor de gouden tip die een doorbraak
geeft in de zaak van de verdwenen tove-

Vesta Servilius
Lid der Petraei Cohort I Gardecohort prinses
Shagar

naars. Ondertussen hebben tovergildes uit
Alchimbra en Dialodor toegezegd leden

Ordeverstoring blijkt huwelijksfeest

naar Plem te sturen om de gildes te helpen.
Op de 19de van de Sprokkelmaand rukte
Houtexport naar Incendia gestegen
De vraag naar hout vanuit Incendia is recentelijk opvallend gestegen. Onbewerkt
hout, maar vooral knuppels, schilden en
houten pantsers zijn in trek, hetgeen opvallend mag heten voor het land waar traditioneel gezien brons en staal in hoog aanzien staan. Lokale handelaren konden geen
verklaring geven, behalve dat het volgens
hun klanten te maken had met een “ongedierteprobleem”.

de stadswacht van Nieuw-Woudenburg
met groot materieel uit naar aanleiding van
meerdere meldingen van verstoring van de
openbare orde. Sommige verontruste burgers spraken van openbaar geweld, zwaarbewapende lieden en een monsterlijk gekrijs. De dienders ontdekten echter al snel
dat het een bruiloftsfeest in volle gang betrof, waarop een groep katmensen te gast
was. Het 'gekrijs' bleek dan ook de katmens-versie van feestelijk gezang te zijn,
ook al bracht het diverse buurtbewoners
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ertoe om met oude schoenen uit het raam

Een oude, grijsharige katmens bleek de

te gooien.

vader van de bruidegom te zijn: “Eindelijk

De zwaarbewapende lieden bleek een ver-

lijkt onze Miyojo dan toch iets van z'n le-

zameling te zijn van Woldwachters, orken,

ven gemaakt te hebben en klaar te zijn om

natuurgelovigen en leden van het orkbal-

een nestje te stichten. Ja, goed, het is dan

team de Gouden Gezellen. Het kersverse

wel met een mens, maar wij zijn heel tole-

echtpaar, Miyojo de katmens en Geraldina

rant hoor.” Op de vraag of dit alles nor-

van over de Gaa (“zeg maar Gea”) legden

maal was voor een katmensenbruiloft

desgevraagd uit dat het gemelde openbaar

kwam het antwoord: “Bruiloften, daar

geweld vooral te wijten was aan enkele

doen wij niet aan in M'Grauw. Maar wij

katmensen die op tafel waren gesprongen

zijn heel tolerant voor jullie gebruiken.

om alvast van de bruidstaart te snoepen,

Vooral als er taart bij komt kijken,” aldus

hetgeen leidde tot een vriendelijk handge-

de likkebaardende trotse vader.

meen. Eerder was al ruzie ontstaan bij de

Nadat de stadswacht zich van zijn taak had

plaatselijke slager omdat deze zich bele-

gekweten door de feestgangers vermanend

digd voelde toen gevraagd werd of er mis-

toe te spreken, bleek de dienst erop te zit-

schien wat meer rat door zijn gehakt kon

ten en gingen ze met veel enthousiasme in

worden vermalen.

op de uitnodiging om een paar biertjes mee

De trotse ouders van de bruid waren bij-

te drinken. Er ontstond uiteindelijk zelfs

kans de enigen die de schout enigszins rus-

een spontane orkbalwedstrijd. Het gemor

tig te woord konden staan. “Ja, het is alle-

van de buurtbewoners verstomde geheel

maal een beetje plotseling, maar zo gaat

toen zij kijkend vanuit hun raam konden

dat met Gea. De bruiloft was eigenlijk pas

genieten van de gelegenheidsvoorstelling

weken later gepland in het Wold, maar

'Katten op het IJs' van het alom geroemde

toen we vanochtend aankwamen zei onze

Steekspeer theater.

Gea: 'Duurt lang' en zijn ze maar alvast
begonnen. We zijn wel heel blij voor onze

Duivenvoorde start met houthandel

meid en Miauw lijkt een geschikte, ehm...
persoon. Hij past duidelijk goed bij haar.”
Hierna benadrukte Gea's vader nog hoe
volwassen het bruidspaar was. “Heel
meerderjarig. Schrijf maar op.”

In Duivenvoorde is een aanvang gemaakt
met het opzetten van kleinschalige houtkap. Namens de regent is geld beschikbaar
gemaakt voor de vestiging van enkele
houthakkers en houtbewerkers. “De wens
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is om voorzichtig en beheerst nieuwe ar-

6.3.6 van het officiële Orkbalregelement,”

beid en inkomsten te brengen naar het

aldus Jantje Fluisters, scheidsrechter van

dorp,” aldus een scribent van de regent.

de wedstrijd. Ondanks de diskwalificaties

“Voorop staat respect voor de natuur en

van twee sterspelers won Elerion United

een geleidelijke opbouw van de houtpro-

de wedstrijd met 5-3.

ductie, zodat eenieder kan wennen aan de
veranderingen.” Lokale bewoners reageren

Gemengde reacties op nieuwe voorstel-

voorzichtig positief op het initiatief en zijn

ling van Steekspeer theater

met name verheugd dat de financiering
geheel uit eigen zak door de regent wordt
betaald.

De nieuwe voorstelling van het inmiddels
bekende Steekspeer Theater Gezelschap
getiteld: “De Erwtenstuup – Over levens-

Orkballers gediskwalificeerd voor ongeoorloofd gebruik van middelen

lessen en zingeving in het Hoge Noorden”
heeft zeer verdeelde reacties opgeleverd.
Sommige bezoekers vonden dat deze voor-

Het bestuur van de EPOB heeft aangekon-

stelling op zeer eigentijdse wijze de tradi-

digd dat spelers Jonathan “De Beuker” Ba-

tionele manier van leven in het Hoge

rends en Fillipa “Grijpgraag” de Gouw

Noorden uitbeeldde. Een enthousiaste be-

beiden een orkbalverbod van een half jaar

zoeker: “Veel van deze traditionele ge-

hebben gekregen. Beide spelers van Eleri-

bruiken kennen wij niet in Umbrië, het is

on United zijn tijdens de wedstrijd met de

een interessante keuze dat ook de minder

Helmhaven Haviken betrapt op het gebrui-

vrolijke rituelen zo direct worden uitge-

ken van het prestatieverbeterende middel

speeld door de acteurs!” Andere bezoekers

“Parem Aju”, gegeven door een toeschou-

waren echter minder te spreken over deze

wer in het publiek. “We zijn hier erg trots

voorstelling. Een woest uitziende bezoeker

op. Er waren al langere tijden geruchten

gewapend met een grote bijl en nog groter

van United gebruikt maakten van ongeoor-

schild gaf het volgende commentaar:

loofde prestatiebevorderende middelen.

“THEATER

Dankzij de oplettende supporters van de

NIKS MET ERWTEN TE MAKEN!

Haviken konden we vaststellen dat er een

THEATERMENSEN

onzichtbare toeschouwer aanwezig was op

TESTUPA DOEN!!!”

het veld die hen de middelen verstrekte.
Dit is een duidelijke overtreding van regel

SLECHT!

ÄTTESTUPA

MOETEN

ÄT-
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Kort nieuws uit de hoofdstad

Onrust onder vissers in Helmhaven
Het vissersgilde in Helmhaven heeft een

-

Het Keizerlijk Paleis laat weten dat

serie klachten neergelegd bij de stadsraad.

de agenda van zowel keizerin Leta

De vissers beklagen zich onder andere

als prinses Shagar is aangepast in

over het feit dat hun netten regelmatig

verband met de veiligheid. Per-

worden volgehangen met troep, hetgeen

soonlijke audiënties bij de keizer-

niet alleen de visvangst belemmert, maar

lijke familie zijn tot een minimum

ook veel reparatiewerk met zich mee-

teruggebracht. Secretaris Droog-

brengt. Ook zijn de gildeleden niet te spre-

leever-Fortuijn laat weten dat ge-

ken over de ongereguleerde toename in de

zanten namens de keizerin zo veel

verkoop van mosselen. “De prijzen kelde-

mogelijk werkbezoeken op zich

ren zienderogen door een plotse toename

zullen nemen.

in het aanbod. Als dit zo doorgaat is de

-

De senaat heeft na een heftige dis-

mossel straks nog geen koper meer waard.

cussie ingestemd met het vergroten

Dit gaat om onze broodwinning!” aldus

van het budget voor de keizerlijke

het gildehoofd Janus Pekelaar.

vloot. Met name het voorstel om de

Daarnaast verzoeken de vissers om meer

extra middelen te verkrijgen uit be-

patrouilles van de stadswacht. Zakkenrol-

lastingheffingen op brood leidde

lerij en diefstal zouden recentelijk ziender-

tot grote kritiek. De financiering

ogen zijn toegenomen in met name het ha-

wordt nu bewerkstelligd door be-

vengebied. “Ik wil geen beschuldigende

zuinigingen op de publieke werken.

vinger wijzen, maar we hebben natuurlijk

-

De zomermode voor het nieuwe

wel te maken gehad met een enorme toe-

jaar belooft kleurrijk en gedurfd te

name van nieuwe inwoners van de stad.

worden. In vele ateliers is het ge-

Hoe je het ook wendt of keert, dat brengt

bruik van pruimkleurig fluweel en

overlast met zich mee, en de hardwerkende

gebrand oranje zijde te zien.

burger dient daar niet de dupe van te wor-

-

Een liefdadigheidsveiling voor de

den,” aldus Pekelaar.

slachtoffers van Lacrima Rosso

De stadsraad laten weten kennis te hebben

heeft twaalf aqualieten opgebracht,

genomen van de klachten en deze in be-

die gedoneerd zijn aan de Kerk der

handeling te nemen, al benadrukt men dat

Jaden Hemelkeizer.

het een uitdagende tijd is voor iedereen.

baron Dimodée was tevreden.

Organisator
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Gezocht in naam van het Incendiaanse
Koninkrijk:

Gevangene Nummer Acht
Bij terugkeer van de gevangene, dood of levend,
bij het paleis van de imperator in Incendia looft
Imperator Ossium Calculus een beloning uit van
VIJF AeRIETEN.

Gevangene nummer acht wordt gezocht voor
misdaden tegen het koninkrijk Incendia en het
keizerrijk Elerion.
Deze gevangene wordt beschouwd als extreem
gevaarlijk. Laat hem onder geen beding spreuken uitspreken, anders is uw leven niet zeker.

