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Vennis plaatst meerdere wijken in
quarantaine
Vennis - Ruim een jaar na de meest recen-

crima Rosso wederom genadeloos om zich

te Lacrima Rosso uitbraak is de stadstaat

heen.

Vennis over gegaan tot verstrekkende

Deze ontwikkelingen hebben de stadsraad

maatregelen om het tij te keren.

tot extreme maatregelen gedwongen. Op

Aanvankelijk leek er nog progressie ge-

het moment zijn het Portocciolo- en het

boekt te worden tegen de verschrikkelijke

Bassifondi-district hermetisch afgesloten

ziekte. Zo was er een speciale overeen-

van de buitenwereld. Deze twee wijken

komst gesloten tussen het handelshuis

kennen bij verre de meeste ziektegevallen

Mulder en arts Alejandro Vestara en Jonk-

van de gevreesde dodelijke ziekte. De lei-

vrouw Isadora Mecenas – De Vreugde

ders van de heersende Coltello, Mecenas

namens Vennis.

en Strazi families hopen op deze manier

Mulder zou onder andere verband, kruiden

het tij te keren.

en speciale helingsdrankjes leveren aan

Voor jonker Alerio de Vreugde, broer van

Vennis en de eerste leveringen werden dan

de eerdergenoemde jonkvrouw Mecenas-

ook met open armen ontvangen door de

de Vreugde, zijn de maatregelen helaas te

inwoners van de getroffen stad. Echter was

laat gekomen. De edelman is twee weken

deze hulp van korte duur en grijpt de La-

geleden bezweken aan de ziekte.
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Paladijn David-Mausoleum officieel
onthuld

Hemelkeizer om te verzekeren dat ze de

In de Zonnetempel te Elerion-Stad is de

ziekte niet verder de stad in brengen. Deze

plaquette

controles leiden tot lange rijen, met wacht-

mausoleum onthuld in het bijzijn van Kei-

tijden van enkele uren als gevolg. Hierdoor

zerin Leta persoonlijk. Ook kroonprinses

zijn de armere burgers van de stad vaak

Shagar, Paladijn Rodwyn en magister-

genoodzaakt om de nacht door te brengen

senator Zippolantis waren bij de plechtig-

in de geïsoleerde wijken om zo op tijd op

heid aanwezig, evenals vele hoogwaardig-

hun werk te zijn. “Een noodzakelijk

heidsbekleders en Zonnegelovigen uit het

kwaad,” legt heelmeester Ciarlatano uit.

gehele

“Alleen op deze manier kunnen we enige

inquisiteur Sanka-Ra sprak lovende woor-

controle uitoefenen. We hebben dankzij

den, en was tijdens de gehele plechtigheid

deze maatregel ook meerdere getroffen

“opvallend helder”, aldus geloofsgenoten

burgers kunnen genezen.”

die de bisschop en zonnepriester onder-

Ondertussen zijn er geruchten dat de ziekte

steunen tijdens diens dagelijkse werk-

zich steeds verder verspreidt. Onder de

zaamheden. Volgens ingewijden zou de

armere bevolking in Vennis heerst er het

groot-inquisiteur in de nacht van de twee-

bijgeloof dat als je al een andere ziekte

entwintigste op de drieëntwintigste van de

onder de leden hebt de Lacrima je dan met

lentemaand schreeuwend wakker zijn ge-

rust laat. De druïdes in Vennis hebben be-

worden terwijl hij de naam van de paladijn

loofd een onderzoek in te stellen naar deze

uitriep, en vervolgens verklaard hebben

en andere geruchten betreffende de ziekte.

dat hij een tweetal geestverschijningen aan

Buiten Vennis is er ook nog steeds paniek

het voeteneinde van zijn bed had gezien:

over de ziekte. In Caravaanstad is een aan-

die van de overleden zonnepriester Dome-

tal weken geleden een reiziger uit Dialodor

la Troelstra en die van paladijn David, die

gelyncht door een boze menigte nadat hij

hem bemoedigend toeknikten en vervol-

een keer kuchte in een volle herberg en in

gens in een flits verdwenen. Het officiële

Nieuw-Woudenburg zijn er twee gezinnen

nieuws dat de paladijn overleden was, zou

in isolatie geplaatst nadat er vermoedens

de zonnepriester echter pas weken later

waren van een mogelijke besmetting. Over

bereiken. De zonnetempel is gedurende

deze gezinnen is nog geen verdere infor-

een officiële periode van rouw dag en

matie verstrekt.

nacht geopend voor het publiek. Bisschop

op

het

Keizerrijk.

paladijn

Voorganger

David-

groot-
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Ra heeft de tweeëntwintigste dag van de

van zijn toverstaf bewusteloos. Deze laat-

lentemaand uitgeroepen tot een officiële

ste persoon is vrijwel direct daarna door de

dag van bezinning binnen het geloof en

Keizerlijke garde afgevoerd.

deze “Davidsdag” gedoopt.

Het is nog een raadsel wat de toedracht
van de hele vreemde gebeurtenis is maar

Aanslag op magiërssociëteit in
Elerion-stad
Door Teun Swindels - Twee hoopjes as en

geconcludeerd kan worden dat men magiers maar beter met gepast respect kan bejegenen.

een gevangene is alles wat er is overgebleven van een trio vijandelijke tovers die een
aanslag probeerden te plegen op de societeit der magiërs in Elerion-stad. Hoewel
de leden van de chique sociëteit zelf er het
zwijgen toe doen, wist een der bedienden
toch een min of meer coherent verhaal te
doen over de gebeurtenissen. Drie zich als
eerzame magiërs voordoende lieden verzochten rond het middaguur om lidmaatschap van de sociëteit. Terwijl de antecedenten van de drie werden nagetrokken
verlamde een van hen de arme archivaris
die daarmee bezig was. Vervolgens stormden ze met getrokken toverstaven de gemeenschappelijke rookruimte van de societeit in. Naar het schijnt hebben zij de daar
aanwezige tovers bedreigt en maakten zij
gewag van een organisatie genaamd Condotieri Magistri. Voordat zij echter daadwerkelijk hun bedreigingen in daden wisten om te zetten greep de aanwezige Senator Zippolantis in. In luttele seconden verastte hij twee van hen en sloeg de derde
met een ferme zwaai van de achterzijde

Kro Terlep in rouw
Door Jusan Ikli - Groot verdriet houdt Kro
Terlep nu al enige tijd in haar greep nu vorige week officieel het overlijden van
stadsheer Bick Trobbel is gemeld. Bijna
een half jaar heeft de bevolking van de
stadsstaat in spanning het verloop van de
gezondheid van haar geliefde leider gevolgd. Omdat de berichtenstroom vanuit
de woning van de Trobbels steevast positief en optimistisch was kwam voor velen
de dood van de stadsheer als een donderslag bij heldere hemel. In een toespraak
op het stadsplein heeft Alkinda Trobbel, in
het bijzijn van haar broer Lotov, met klem
benadrukt dat de stadsheer een natuurlijke
dood is gestorven. Elke referentie aan de
gebeurtenissen van een half jaar geleden,
waarbij stadsheer Bick Trobbel onwel
werd tijdens een openbare plechtigheid,
wees Alkinda resoluut van de hand. En
terwijl de man op de straat zich voorbereidt op een periode van rouw kan de goe-
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de luisteraar links en rechts ook horen dat
men zich af vraagt hoe het verder moet
met Kro Terlep nu haar grootste leider ooit
is heengegaan. Aan de andere kant maken
ook velen zich druk of ze wel een goede
plaats kunnen bemachtigen bij de indrukwekkende begrafenis die stadsheer Bick
Trobbel ongetwijfeld zal krijgen. Saillant
detail is dat senator Zuyderhuyzen van Kro
Terlep, een politieke rivaal van de stadsheer, vrijwel gelijkertijd met het overlijden
van Trobbel zijn huwelijk vierde.

Bezem door het leger
Door Corma Norok - De Keizerlijke Senaat heeft onlangs toestemming gegeven
aan de leiding van het Keizerlijke leger om
de gelederen te zuiveren. Verrassend, omdat alle manschappen hard nodig zijn in de
strijd tegen de zogenaamde Balsi. Een
hartstochtelijk pleidooi van Kolonel Derdegroot, namens de legerleiding, wist toch
voldoende senatoren te overtuigen van de
noodzaak van deze stap. Inmiddels zijn
door heel Elerion acties in voorbereiding
om het kaf van het koren te scheiden bin-

Veteranenmonument gestolen

nen de gelederen van het Keizerlijke leger.

Het Wold - Het veteranenmonument dat in

Een woordvoerder van het leger stelt dat

de Lentemaand is geplaatst in het Wold

door de jaren heen lieden lid zijn gewor-

om de gevallenen van de Groene Hel te

den van het leger zonder dat zij passen in

herinneren is ontvreemd. Het volledige in

de moderne militaire structuur die de le-

goud vergulde monument is van zijn sok-

gerleiding voor ogen heeft. Vooral in de

kel verdwenen, zo stelde onze verslagge-

gebieden ver weg van Elerion-stad kan de

ver vast.

discipline wel een duw in de rug gebrui-

“Ja, heel vreemd. Het stond hier, en toen

ken.

in een moment van verstandsverbijstering
is het verdwenen. Niemand heeft iets ge-

Debat over immigranten loopt wederom

zien. We hebben nog overal gezocht, maar

hoog op

waarschijnlijk hebben dieven het omgesmolten,” legt uitbater Eustatius van
Doornen, eigenaar van de lokale handelspost van het handelshuis Mulder uit. “Het
is erg jammer. Het was een bijzonder mooi
beeld. Maar we zullen altijd aan hen denken die hier offers hebben gebracht.”

In Nieuw-Woudenburg is het tot een
handgemeen gekomen tijdens een debat
over de toekomst over de vele Haribdiaanse en Noordse vluchtelingen. Tijdens het
debat in buurthuis “de Hoek” in NieuwWoudenburg waren meerdere vooraanstaande sprekers aanwezig, waaronder Ha-
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ribdië-expert Evert Langejas en lokale ba-

jongelieden die hem ervan betichtten rene-

ron François van Chedugadeindre.

gaat te zijn. Toen hij dit ontkende, werd hij

Er was al langere tijd onrust op de tribune,

alsnog onder handen genomen door de

met meerdere verwensingen jegens zowel

groep omdat hij op z'n minst verdacht zou

voor- als tegenstanders van de immigran-

zijn als magie-gebruiker.

ten, waarbij meermaals tot kalmte en rede-

De uit het nabijgelegen Nettekuil afkom-

lijk werd opgeroepen. De vlam sloeg ech-

stige Dodde is er nog steeds diep van on-

ter

van

der de indruk en is niet van plan Waaigat

Chedugadeindre van Walrick het woord

in de toekomst nog te bezoeken. “Ik had

nam en verkondigde dat Umbrië al genoeg

ook nooit zonder Lis, mijn vrouw, naar dat

problemen had zonder zich druk te maken

ruige oord moeten gaan.”

over “elk zielig verhaaltje wat er maar

Dergelijke sentimenten zijn dezer dagen

langs komt.” Hierop werden er meerdere

echter geen uitzondering in het normaal zo

objecten naar het podium gegooid, waarop

rustige dorpje. Er zou zelfs sprake zijn van

voorstanders van de baron de aanvallers te

heuse 'burgerwachten’ die de bewoners

lijf gingen.

van Waaigat beschermen tegen de ‘verma-

Uiteindelijk moest de stadswacht er aan te

ledijde invloed van magie op de nietsver-

pas komen om de baron veilig weg te lei-

moedende burger'.

den en de menigte tot kalmte te dwingen.

Deze met name jonge enthousiastelingen

“Schandalig dat mensen zich zo als bees-

zouden inspiratie hebben opgedaan bij de

ten gedragen. Ze mogen van geluk spreken

vele vrij toegankelijke colleges rondom het

dat ik niemand heb herkend, want anders

thema ‘tover veilig of tover niet’.

had ik ze allemaal laten oppakken,” aldus

Deze colleges zijn het afgelopen jaar

een duidelijk geëmotioneerde baron van

steeds vaker kosteloos aangeboden aan de

Walrick.

lokale bevolking en andere geïnteresseer-

in

de

pan

toen

baron

den.
Druïde mishandeld in Waaigat
Kazen van Kaasema.
Door Wanda Warempel - In Waaigat is de

Natuurlijk de romigste!

druïde Dodde zwaargewond geraakt tijdens zijn maandelijkse ronde kruidenplukken in het nabijgelegen bos. Naar eigen
zeggen is hij afgetuigd door een groep

Probeer nu ook onze heerlijke geitenkaas
met komijn!
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De Kat slaat weer toe!

Elerion-Stad in de echt verbonden Senator

Juwelenwinkel leeggeroofd

Joachim Zuyderhuyzen en Barones Sahana
Shapur, in wat met recht een sprookjeshu-

Weer heeft de meesterdief die bekend staat
als “de Kat” toegeslagen. Tijdens het debutantenbal in Aaman Aasengaard heeft
deze meesterdief de volledige inhoud van
“Bertram’s juwelenpaleis” leeggestolen.
Menig lokaal lid van de adel was tijdens
het bal uitgedost in de juwelen van lokale
uitbater Bertram Bertramszoon, die ook
aanwezig was bij het bal. De Kat wist
blijkbaar dat de uitbater en het merendeel
van zijn personeel bij de zeer gewilde
avond zouden zijn, want hij wist zonder al
te veel weerstand het volledige pand leeg
te roven van alle kostbaarheden en alleen
zijn kenmerkende pootafdruk achter te laten aan de binnenkant van het raam. Gelukkig zijn een aantal pronkstukken uit de
collectie, zoals het Zwanendiadeem, nog
steeds veilig, aangezien deze door de aanwezigen van het bal werden gedragen. De
lokale overheid heeft het premiejagersgilde de Leeuwendelers ingehuurd om de buit
weer terug te brengen, waar deze ook in
het Keizerrijk verstopt is.

welijk mag heten. Hoewel het aantal gasten niet uitzonderlijk hoog was, mede door
het zomerreces van de Senaat, konden we
de aanwezigheid optekenen van lieden als
gravin Liedewij van Bosch tot Stee van het
Korps Diplomatique, persoonlijk secretaris
van de keizerin jonker Pieter DroogleverFortuijn,

baron

Louis

van

Rozen-

Lindenburg namens de Raad voor de Hoge
Adel (opvallend genoeg zonder zijn ega
Charlotte), kardinaal Jissan Assul en
Aarts-inquisiteur Gerardus van Aurilac.
De aanwezigen spraken van een wonderbaarlijke dag vol vreugde, bloemen en muziek. De bruidegom zag er kwiek en monter uit in een licht linnen pak van de bekende ontwerper George Armanus. De
show werd echter gestolen door de bruid in
een combinatie van veelkleurige, fonkelende zijden shawls over een smeulend
roodfluwelen jurk, een traditioneel gewaad
uit het exotische Encique. Het loslaten van
enkele bontgekleurde uitheemse vogels in
plaats van de gebruikelijk duiven was een
hoogtepunt van liefde en schoonheid voor

Sprookjeshuwelijk in Elerion-Stad
Door Everhard Zand Ter Goed - Op de
15e dag van de Oogstmaand werden in de
Haribdische Tuinen achter de Senaat te

velen.
De veelgeplaagde Senator van Kro-Terlep
en omstreken leerde de Barones kennen
door haar werk als diplomate voor Encique
in de senaat. Al snel bleken de twee onaf-
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scheidelijk. Tijdens het diner hield de Se-

voorkomen dat de jongeren verslaafd ra-

nator een emotionele toespraak, over de

ken aan magie, om er vanaf te blijven.

wonderlijke wegen van het leven, en de

Vroeg of laat - als het nog niet is gebeurd

noodzaak het geluk te omarmen gelijk

– krijg je, of iemand in je buurt, magie

wanneer die mogelijkheid zich voordoet.

kennis aangeboden. De beslissing om deze

Omstandige excuses waren er voor de in-

al dan niet te gebruiken zal je leven dras-

woners van Zuyderhuyzen, familie, nota-

tisch beïnvloeden.

belen, artiesten en ambachtslui, die door

Elke magieverslaafde zal ontkennen dat hij

de plotselinge datum overvallen niet tijdig

of zij verslaafd is, elke magieverslaafde zal

naar Elerion-Stad konden afreizen. De Se-

volhouden dat ze hun magie enkel ”goed”

nator beloofde plechtig dit gemis goed te

gebruiken, dat ze volledige controle heb-

maken, maar moest ook toegeven dat zijn

ben over hun magie gebruik,

werkzaamheden in de Senaat het lastig

ontkennen dat niet meer zijn dan een mari-

maken het landgoed Zuyderhuyzen veel te

onet van hun eigen behoeftes.

bezoeken, zeker in tijden waarin reizen

Wij weten echter beter: ze leiden aan een

over zee gevaarlijk is.

alles verslindende verslaving.

Redactie en correspondenten van de Wilde

Ze dachten dat ze gewoon begonnen met

Post wensen het bruidspaar alle geluk en

een simpel onschuldig vernagelspreukje,

liefde toe.

dat het iets leuks was om te doen. Ze dach-

ze zullen

ten dat ze de verleidingen van steeds meer
Boodschap van algemeen nut

en grotere, machtigere spreuken aankonden. Totdat het te laat was, en ze erachter

Tover problemen en oplossingen
Als opvoeder wil je jongeren helpen om
tovervrij te blijven, om renegatie te voorkomen, en je weet dat je ze moet bereiken
voordat demonen en renegaten dat doen.
Veel informatie over tovenarij komt van
Tovers, zij die zelf magie gebruiken, en te
weinig informatie komt van zij die onbesmet zijn gebleven, tover-vrij zijn. Laat je
niet misleiden. Je hebt feiten nodig om te

kwamen dat dat niet kon, dat het sterker
was dan zij zelf.
Een ieder heeft recht op de feiten omtrent
magie, geen opinies of angstaanjagende
misleiding.
En juist daarom bestaan er trainingen om
je te helpen, anderen te helpen. Om te helpen weerstand te bieden aan de verleidingen. Trainingen die geheel gratis te volgen
zijn in Zuyderhuizen. (En binnenkort ook
in het Wold.)
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Verboden middelen aangetroffen in

vincie: er leven er slechts enkele tientallen

houtvracht

in het zuidpuntje van Umbrië, en ook daar
staat hun leefgebied onder druk.

Tijdens een vrachtcontrole in de haven van
Kro Terlep is een aanzienlijke partij barda
en parem aju aangetroffen op een vrachtschip. De straatwaarde wordt geschat op
ruim twee aerieten. De middelen waren
vakkundig verpakt tussen de vracht, welke
bestond uit een grote lading hardhouten
planken afkomstig uit het Hoge Noorden
bestemd voor het gehucht Waaigat. De havenmeester heeft de volledige scheepslading in beslag genomen en doorzocht,
maar slechts één krat uit de lading was beinvloed. Na controle is de rest van de lading verzonden naar het landgoed bij Zuyderhuyzen. De havenmeester van Kro Terlep heeft een onderzoek ingesteld tegen
meerdere van zijn controleurs die mogelijk
betrokken waren bij het doorlaten van eerdere ladingen. Er is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip betreffende deze
ladingen.

De eikelmuis, ook wel fruitdiefje of tuinslaapmuis genoemd, is een van de twee
slaapmuizen die we in onze provincie kennen; de andere Umbrische slaapmuis is de
hazelmuis, ook al zo’n zeldzaam ZuidUmbrisch muisje. Slaapmuizen worden zo
genoemd omdat ze een winterslaap houden; andere muizen zijn jaarrond actief.
U kunt de eikelmuis met geen enkele andere muis verwarren: hij heeft een heel karakteristiek maskertje en een harige staart
met een pluim eraan. En hij is voor een
muis behoorlijk groot: formaat klein ratje.
Om het leefgebied van de muis niet te verstoren zijn er wachtposten van het leger in
de omgeving van Boschlust geplaatst. Een
in het gebied aanwezig kampement van
filosofen heeft toestemming gekregen aldaar te mogen blijven, aldus de autoriteiten. Overige bezoekers aan dit gebied van
het Wold wordt verzocht enkel indien
strikt noodzakelijk dit gebied te betreden.

Zeldzame eikelmuis in het Wold
In het Wold, nabij uitspanning Boschlust,
is de zeer zeldzame eikelmuis gesignaleerd, zo melden de autoriteiten te NieuwWoudenburg.
De eikelmuis (Eliomys quercinus) is een
van de zeldzaamste muizen in onze pro-

Lokale druïden reageren verrast op het
nieuws; volgens hen is het Wold ongeschikt als leefgebied en zou het zeer onaannemelijk zijn dat het beestje hier opduikt. Dat het gezag militairen inzet om
kwetsbare dieren te beschermen wordt
daarentegen wel met goedkeuring ontvangen door het Natuur-geloof.
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Strijd aan kust laait weer op

Zware beveiliging Huize Borchert

Aan de kust van de Wilde Landen is, na

In Elerion-Stad is de beveiliging van Hui-

een langdurige rust van beide kanten, de

ze Borchert aanzienlijk uitgebreid sinds

strijd weer begonnen. Een bliksemaanval

enige weken. Huize Borchert, een villa in

van Noordse langschepen legde diverse

de hoofdstad die gehuurd kan worden door

keizerlijke slagschepen die voor anker la-

adellijke bezoekers zonder eigen residentie

gen in de buurt van de Schillerhorn in as.

in de stad, zou een maand geleden gehuurd

Een dag later vond een noodlottig ongeval

zijn door het keizerlijk gezag voor een

plaats waarbij de stuurman van Hare Ma-

anonieme bezoeker. Sindsdien zijn er tra-

jesteits De Twaalfde Provincie zijn schip

liehekken voor de ramen geplaatst, is de

op volle zee regelrecht in de flank van het

omheining rond de villa opgehoogd en is

oorlogsschip Keizer Iohan III boorde. De

er zelfs een uitkijktoren in de tuin ge-

bemanning van beide schepen kon worden

bouwd. Pogingen om te achterhalen voor

geëvacueerd, de stuurman in kwestie is

wie deze maatregelen zijn bedoeld stran-

overmeesterd en onder arrest gesteld; naar

den op een stilzwijgende magistratuur.

verluid kan de man zich niks meer herin-

Omwonenden spreken echter schande van

neren van zijn daad.

de aanpassingen, die volgens hen het gere-

Een poging tot brandstichting op een groot

nommeerde verblijf veranderd hebben in

overslagpunt voor hout te Heemerhaven is

een luxe gevangenis.

vorige week verijdeld doordat de brand-

Volgens geruchten is bisschop Al Rishaad

stichtster betrapt werd door een toevallige

gezien terwijl hij in het holst van de nacht

passant die ’s-avonds zijn hond aan het

en vergezeld door stadswachten een mys-

uitlaten was. De brandstichtster wist te

terieuze dame naar de stadsvilla bracht. Er

ontkomen, maar meldde zich een dag later

zijn dan ook vermoedens dat de dame in

zelf bij de stadswacht, hevig overstuur

kwestie de maîtresse van de bisschop is en

door de vele emmers brandbare pek en olie

extra veilig wordt gehouden om vijanden

die zij opeens in haar kelder aantrof, zon-

van de bisschop dwars te zitten. Of wel-

der herinnering hoe ze daar aan gekomen

licht andere minnaars van de dame in

was. Het keizerlijk leger roept eenieder op

kwestie?

waakzaam te zijn, goed op elkaar te letten
en verdachte situaties te melden bij het gezag.
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Mededeling der Keizerlijke Legers
Wegens roekeloos gedrag dat de strategische
doelen heeft geschaad van het leger van Elerion, is diens krijgsraad tot het volgende vonnis
gekomen:
De Compagnie del Toro is ontbonden, en alle
overlevende leden van de compagnie zijn gedegradeerd tot soldaat derde klasse.
De krijgsraad erkent de eerder behaalde resultaten van de voormalig leden van de compagnie, en staat verdere carrière binnen het leger
niet in de weg.
Het is strafbaar voor de soldaten met onbevoegde toehoorders te converseren over de
aanleiding tot het vonnis, en het is strafbaar
voor onbevoegde toehoorders om deze informatie te horen.
Formele verzoeken voor bevoegdheid tot kennisname kunnen aan de keizerlijke krijgsraad
te Elerion-Stad gericht worden.
Leve de Keizerin, leve de Generaal!
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Oproep!
Wij hebben al meer dan een jaar niets van onze geliefde zus en dochter Hilde Winterzon gehoord. Hilde is bij veel mensen bekend als ‘Niobe Wildvuur’ en is een Paladijn van de Zon, die vaak op reis is om Salacia te dienen.
Niobe is moeilijk te missen door haar vaak gele kledij en kan soms wat ‘aanwezig’
zijn.
Ze heeft blond haar, groene ogen en een luide stem.
Het laatste dat wij via een bevriende Zonnepriester hebben gehoord, is dat ze naar
ons oude thuisdorp Waaigat vertrokken zou zijn.
Als u nieuws heeft over onze zus en dochter, wilt u dan alstublieft contact met ons
opnemen?
We kunnen u enkele kopers en een goede maaltijd aanbieden als beloning!
De familie Winterzon.
(De contactgegevens van de familie Winterzon zijn bekend bij de redactie)

“Magnus”
Wat je naam ook was… we zullen je missen.
Elke verhaal heeft een Magnus nodig, een tegenstander, een vijand, een nemesis,
of gewoon een slechterik. Zo iemand is net zo belangrijk voor het verhaal als de
pro-ta-go-nist (de goederik).
Een Magnus is nodig om de held uit te dagen, in de weg te staan, op de proef te
stellen, tegen te werken. Zodat zo’n held, zo’n Prospero, kan laten zien wat hij,
of zij, waard is. Hoe groter de tegenstand: des te groter de overwinning, des te
heldhaftiger de held!
En Magnus, jij was een zéér waardige tegenstander. Jij vermeerderde het verhaal van het Steekspeer theater, door je kwade streken en dolle fratsen. Telkens
weer kwamen we je tegen, op de meest onverwachte plekken.
Dankzij jou groeiden we groter, vonden we onze rol in het leven.
En daarvoor zijn we je dankbaar.
Dat je eindelijk rust moge vinden!
- Het Steekspeer gezelschap.
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