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Onlusten in Kro Terlep
Door Jusan Ikli - Door de dood van de

verklaard dat dit soort acties Kro Terlep

geliefde stadsheer Bick Trobbel lijkt het

onwaardig zijn. “Mijn vader was een ferm

fanatisme van groepen bewoners die het

voorstander van de vrijheid van de Terlep-

Generaalsgeloof aanhangen tot schrikba-

pers om elk staats- of gedoogd geloof aan

rende hoogte te zijn gestegen. Enkele da-

te hangen dat zij wensen. Dit soort onzin

gen geleden is de plaatselijk kerk van de

moeten we niet hebben hier. We gaan dit

Jaden Hemelkeizer in brand gestoken na-

tot op de bodem uitzoeken.” Op straat kan

dat een week eerder al beledigende teksten

men geruchten horen dat gelovigen van de

op de muren gekalkt waren. Er zijn geen

Jaden Hemelkeizer achter de dood van

gewonden gevallen aangezien de kerk zel-

Bick Trobbel zitten. Al wordt er ook ge-

den tot nooit bezoekers krijgt. De plaatse-

zegd dat vluchtelingen uit Haribdië rare lui

lijke priesters wisten zonder veel kleer-

zijn die die hun leiders om de haverklap

scheuren het pand op tijd te verlaten. Een

vermoorden op hun eilanden.

groep zonnegelovigen die per schip waren

Men kan stellen dat de bevolking gespan-

aangekomen besloten gezien de vijandige

nen is, zeker nu de datum van de begrafe-

sfeer op de dokken maar direct door te rei-

nis van stadsheer Trobbel, de tiende dag

zen naar Helmhaven, ondanks dat de nacht

van de wijnmaand, is bekend gemaakt.

al gevallen was. Alkinda Trobbel heeft

Een eenvoudige herbergkamer rondom die
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datum kost inmiddels minimaal een aqua-

het aanraken van het mausoleum van pala-

liet per dag. En er zijn ook al diverse ser-

dijn David zing ik weer als de beste!”, al-

viesstukken met een, al of niet gelijkende,

dus volkszanger Fransiscus de Metser, die

afbeelding van Bick Trobbel te verkrijgen

voorheen jarenlang kampte met een kra-

bij diverse handelaren. Hij had het bijna

kend stemgeluid wat hem het zingen on-

zelf gezegd kunnen hebben: “De een zijn

mogelijk maakte. Ondertussen zijn ook de

dood, de ander zijn brood.”

eerste “relieken” die toegeschreven worden aan paladijn David in beslag genomen

Paladijn David zet postuum eerste stap

door de kerkleiding. Ooggetuigen ver-

op weg naar heiligverklaring

klaarden dat het lichaam van de paladijn
kort na diens overlijden verdwenen zou

De Kerk van de Zon heeft met grote
vreugde verkondigd dat de enige tijd terug
overleden voorvechter van het geloof, paladijn David, na beoordeling van diens levensschets officieel eerbiedwaardig is verklaard. Tijdens de onthulling van het mausoleum van de paladijn in de Zonnetempel
te Elerion-Stad werd al openbaar gemaakt
dat de overledene tot “Dienaar van Salacia” was uitgeroepen, de eerste stap op
weg naar een zalig- en uiteindelijke heiligverklaring. Na het tot in het kleinste detail

zijn in een felle straal zonlicht, midden in
nacht. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat
reliekhouders met botten, haren of ingewanden van de paladijn authentiek zijn,
hoewel dergelijke relieken blijkbaar wel
zeer in trek zijn. Gezien de voortvarendheid waarmee paladijn David de diverse
stappen richting een heiligverklaring doorloopt, ligt het in de lijn der verwachtingen
dat de eerste authentieke wonderen, noodzakelijk voor een zaligverklaring, niet lang
op zich zullen laten wachten.

natrekken van de levensschets van de
overledene is het vaststellen van de eerbiedwaardigheid de volgende stap, die op-

Demon van het Noorden gesignaleerd,
inquisitie leidt klopjacht

vallend snel is bekrachtigd. Hoewel het
traject richting een zaligverklaring, het

Plem – De Inquisitie heeft geruchten ont-

voorstadium van een heiligverklaring,

vangen dat Ronne, de Demon van het

doorgaans (veel) langere tijd in beslag

Noorden, is gesignaleerd in Plem, wat

neemt, zijn de eerste wonderbaarlijke

leidde tot een ware klopjacht. Inquisiteurs

voorvallen direct verbonden aan de pala-

hebben meerdere huizen in het mijnwer-

dijn reeds gemeld bij de kerkleiding. “Na

kersstadje doorzocht op de aanwezigheid
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van deze uiterst gevaarlijke ketter. Be-

gepaard met de gewoonte om veelal fami-

zorgde burgers werden gemaand om buiten

lieleden in de rangen van officier te ma-

hun woning te wachten en informatie over

noeuvreren. “De ene hand wast de andere,”

deze gezochte crimineel te delen. Onder-

zo zegt een bekende zegswijze in Aa.

vragingen leidden tot de executie en daar-

Hoe anders liep het deze keer. Een kleine

opvolgende berechting van een Nillist,

maar ferme delegatie van het leger trok

maar nog niet tot de arrestatie van de De-

door Aa om te bepalen wie er geschikt

mon van het Noorden. De Keizerlijke In-

danwel ongeschikt was voor het vernieuw-

quisitie wil de burgers van Umbrië op het

de Keizerlijke leger. Vooral onder de offi-

hart drukken dat zij boven op de zaak zit-

ciëren en onderofficieren werden de gele-

ten, en dat burgers moeten waken voor het

deren nogal ‘opgeschud’. Veel functies

heulen met demonen en andere ketterse

werden opgevuld met capabele soldaten

entiteiten. Bezorgde burgers die meer in-

die voorheen weinig kans hadden op pro-

formatie hebben over Ronne, of andere

motie vanwege ‘familie redenen’. Klagen-

ketters, worden gemaand om zich te mel-

de edelen kregen te horen dat niets hen in

den bij het kantoor van de Inquisitie te

de weg stond om de eervol ontslagen

Nieuw-Woudenburg.

voormalig militairen in te huren voor private doeleinden. Kapitein Cirem formu-

Adel Land van Aa onthutst

leerde het als volgt: “Het Keizerlijke Leger
is er om Keizerlijke belangen te dienen en

Door Petran Vlemmeks - Veel edellieden
in het Land van Aa verkeren in onthutste
staat. Na de aankondigingen van het Keizerlijke Leger dat de gelederen geschoond
zouden worden verwachtte menigeen dat
weer tot de orde van de dag zou kunnen

zal er altijd zijn voor het volk”. Een Burggraaf die niet met naam genoemd wenste
te worden sprak: “Nu moet ik mijn eigen
kasteelwacht gaan regelen, denkt u dat er
dan nog geld over blijft voor mijn siertuinen?”

worden overgegaan. Zo ook in het Land
van Aa. Menig lagere edele aldaar heeft
een afspraak met de plaatselijke vertegen-

Kazen van Kaasema.
Natuurlijk de romigste!

woordiging van het Keizerlijke leger. Zij
gebruiken het leger als een soort persoonlijke stadswacht. Hierdoor blijft er geld
over voor ‘andere leuke dingen’. Dit ging

Nieuw: jonge geitenkaas met eigen perencompote!
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Actiegroepen op de vuist in Nieuw-

heer Vlag voldoende reden voor mevrouw

Woudenburg

Dichtwoerd om haar woorden kracht bij te
zetten met een demonstratie hoe wild ze

Tijdens een protestmars in de straten van
Nieuw-Woudenburg zijn twee actiegroepen met botsende doelen ook letterlijk met
elkaar in botsing gekomen. Aan de ene
kant: actiegroep “Trots op Wild” en aan de
andere kant: actiegroep “Kijkt Vooruit”.
Laatstgenoemde actiegroep ijvert voor het
uit de boeken schrappen van de naam “De
Wilde Landen”, die de provincie van
oudsher draagt. “Deze naam herinnert ons
vooral aan de duistere kanten van ons koloniale verleden,” aldus woordvoerder
Meindert Vlag. “De naam werd toch vooral gebruikt door het Keizerrijk om aan te
geven dat deze provincie mijlenver achterliep op het gebied van ontwikkeling, mores
en wat dies meer zij, en dat dat snel rechtgetrokken moest worden door middel van

daadwerkelijk uit de hoek kon komen. De
Woudenburgse Wacht heeft het tweetal,
alsmede enkele sympathisanten uit beide
kampen die zich in het strijdgewoel mengden, uiteindelijk afgevoerd naar het cellencomplex onder het stadhuis om daar even
af te koelen.
Terwijl de kleine schare toeschouwers inmiddels schouderophalend vertrok, nam
resident Loyauté ter afsluiting uit handen
van twee in hun beste kostuum gestoken
kindertjes de petities van beide actiegroepen in ontvangt, met de belofte “de namen
van alle ondertekenaars stuk voor stuk in
zich op te zullen nemen”. Dit blijk van betrokkenheid leverde hem op een voorzichtig applaus van de overgebleven aanwezigen op.

een kolonisatie, desnoods met harde
hand!”

Incendia oase van rust

Woordvoerder Rita Dichtwoerd van actiegroep “Trots op Wild” ageert hier op luide

Van onze plaatselijke correspondent - Me-

toon tegen. “We zijn trots op de term Wil-

nig Eleriaan moet niets hebben van het

de Landen! Een naam die ontzag inboe-

kastesysteem van de provincie Incendia.

zemde tijdens de kolonisatie, en die nog

Maar het mag opvallend heten dat de rust

steeds symboliseert dat er met de inwoners

zo snel is wedergekeerd na de onlusten van

van deze provincie niet te spotten valt! De

een jaar geleden. Het lijkt wel of er nooit

Wilde Landen zijn van ons allemaal!”

sprake is geweest van een rebellie binnen

Voor uw verslaggever verdere vragen kon

de servuskaste. Sterker nog: de imperator

stellen, bleek een meewarige blik van de

laat weten dat dit inderdaad het geval is.
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De priesteres Ancula Dubiam Verem stelt:
“Dat wat u suggereert heeft nooit plaats
gevonden. Het was een verzinsel van enkele verdwaalde zielen die niets dan slechts
voor Incendia in gedachten hadden. Onze
maatschappij is al eeuwen een voorbeeld
van stabiliteit. De recente toetreding van
ons Keizerrijk tot het uwe heeft sommige
van ons verrast waardoor het voor buitenstaanders kan lijken dat er twijfel is. Maar
Incendia is in wezen onveranderd. Ook de
weinig significante wijzigingen die wij
hebben toegestaan bij het samenvoegen
van de Keizerrijken zullen geen Incendiaan werkelijk veranderen.”
De Eleriaanse diplomaat Berend-Jan van
Galen geeft aan dat er inderdaad geen
noemenswaardige incidenten zijn geweest.
“Mensen hebben nogal snel de neiging
dingen te interpreteren volgens hun eigen
denkbeelden. Incendia verschilt tamelijk
van het gemiddelde Elerion maar zet ferme
stappen om te kunnen integreren in ons
Keizerrijk. Ik ben buitengewoon tevreden
over hoe de zaken verlopen.”
Helaas was het onmogelijk om een servus
te spreken te krijgen om diens kijk op de
situatie op te tekenen.

Twaalf Provinciën eisen importtarieven
van Tovenaarseiland
Cauda – De relatie tussen de Twaalf Provinciën en Tovenaarseiland staat onder
spanning sinds de senatoren van de stammen, in een zeldzaam moment van eensgezindheid, hebben verkondigd om een importheffing in te willen stellen op goederen
van en naar Tovenaarseiland.
“Tovenaarseiland is een zeer gewaardeerde
bondgenoot van ons land, maar het is oneerlijk hoe ze gebruik maken van onze infrastructuur,” legt stamhoofd de Adelaar
uit namens de gehele senaatsfractie. “Alle
goederen die de tovenaars gebruiken gaan
zowat door ons gebied, zonder dat ze één
aqualiet bijdragen aan het onderhouden of
beveiligen van deze wegen. Door het invoeren van een belasting van één zilverstuk op iedere ton, krat of tas die van en
naar het eiland gaat worden de zaken een
stuk gebalanceerder.” Meerdere senatoren
uit andere delen van het Keizerrijk lijken
gevoelig voor deze argumenten, volgens
onze bronnen, met name door de mogelijkheid om de eensgezinde stem van de
Twaalf Provinciën te verkrijgen voor hun
eigen moties.

Aangeboden: rustig, schoon logies te
Helmhaven voor nette student in de toverkunsten. Schappelijke prijs. Geïnteresseerden kunnen de redactie aanschrijven.

Toen wij Grootmeester Perapius van Tovenaarseiland vroegen om commentaar
leek hij weinig onder de indruk van de
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plannen van zijn noorderburen. “We zullen

het afschieten van componenten met hoge

wel eens zien wie de langste adem heeft,”

snelheden op een vrijwilliger met drieën-

aldus de Grootmeester.

twintig componenten op zak en de residuen te bestuderen hopen wij meer te ont-

Tovenaars doen onderzoek naar

dekken over deze grens in ons magische

Constante van Mabelis

leven.” Mocht deze variatie in de constante
bewezen worden, dan zou dit een wereld-

De Constante van Mabelis is misschien

schokkende bevinding zijn, aldus Dabbert.

niet zo constant als gedacht, aldus de Faculteit voor Magisch Onderzoek van de
Keizerlijke Academie. Hoofdonderzoeker

Glutenreservaat hekelt voortrekken eikelmuis

dokter Anja Dabbert: “Wij zijn er stellig
van overtuigd dat de constante niet altijd,

Zilverbeek – Beheerders van het glutenre-

nou ja, constant is. Ons theoretisch model

servaat te Zilverbeek hebben ernstige be-

zou moeten voorspellen wanneer de aloude

denkingen bij het ingrijpen van het leger in

constante hoger, of - Jaden Hemelkeizer

het geval van de eikelmuis. “Charmante

verhoedde - lager zou worden. Echter ont-

dieren zoals de eikelmuis kunnen altijd re-

brak tot nu toe een manier om dit vast te

kenen op steun van het publiek, en dit ge-

stellen.”

val ook de overheid, maar we hebben de

Voor hen die niet magisch onderlegt zijn:

neiging om minder charmante beestjes zo-

De constante is deel van de magiewet van

als de gluut te negeren,” aldus lokale vo-

de Wet van Aurische Compressie. Deze

gelspotter Alfred Dadels.

wet stelt, onder andere, dat te veel magi-

De gluut was vroeger een essentieel on-

sche componenten gedragen door een to-

derdeel van het Umbrische eetpatroon,

venaar zich zullen doen ontladen.

maar is al jaren met uitsterven bedreigt.

Om hun bevindingen te testen is er aan de

Het glutenreservaat heeft daarom een op-

rand van de Keizerlijke Academie een

roep gedaan bij de legerleiding om ook

heuse contraptie verrezen. Terwijl doctor

troepen naar het reservaat te sturen ter be-

Dabbert het apparaat laat zien, wat in de

scherming van deze delicate bosvogel. De

ogen van uw verslaggever erg op een kata-

legerleiding heeft echter tot op heden nog

pult lijkt maar door de onderzoekers ver-

geen gehoor gegeven aan deze oproep.

zekerd is dat het echt een wetenschappelijk

Dadels hoopt dat er toch snel actie komt

delicate machine is, legt ze uit: “Middels

om te voorkomen dat de gluut uiteindelijk
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vaker wel dat ze minder gluten willen, of
zelfs helemaal zonder, maar deze beesten
zijn net zo belangrijk voor het ecosysteem
als de uiterst schattige eikelmuis.”

Minder metaal en meer vijanden moeten roestmonsterplaag indammen
Incendia gaat al maanden gebukt onder
een ware roestmonsterplaag. De exoten
zijn al een klein jaar een doorn in het oog

De nieuwste novelle van Jean-Bob
du Clou:

DE VENNIS CONNECTIE
Zinderende romantiek in de kanalen van Vennis, verboden genot zoals ze alleen in Dialodor kennen te
midden van een crisis die zijn weerga niet kent.
Vraag nu bij de betere boekhandelaar naar dit verboden fruit.

van het koninkrijk, aangezien ze het plaatstaal van de Incendianen oppeuzelen. “We

Kort nieuws uit de hoofdstad

vermoeden dat deze soort, waarvan we
dachten dat hij uitgestorven was, meegelift

- Alle werkbezoeken van prinses Shagar

is in een lange afstandsteleportatiespreuk,”

zijn om onbekende reden afgezegd. De

legt Fredericus Scintillam Fabricus uit.

prinses zou volgens bronnen op een veilige

“Zonder natuurlijke vijanden heeft het

plek ver van de hoofdstad zijn onderge-

roestmonster de kans gekregen om zich

bracht. Of dit gerelateerd is aan een speci-

naar hartelust voort te planten.” Maar het

fieke dreiging is onbekend. Haar verplich-

koninkrijk gaat nu een tweeledige oplos-

tingen worden overgenomen door haar ad-

sing toepassen. “Door minder metaal te

judanten en hofdames.

introduceren in het wild haal je de voe-

- De verrassende najaarstrend dit jaar zijn

dingsbron van het roestmonster weg. Maar

sjaals. Meer specifiek lichte, luchtige

nog belangrijker, we introduceren de na-

sjaals van exotische stoffen en met kleur-

tuurlijke vijand van het beestje; het lava-

rijke patronen. “Zolang het maar een wuft

monster.” Onder begeleiding van de Fabri-

sjaaltje is”, aldus kleermaker Simon Rafs.

cus zijn er nu op meerdere plekken op de

- Een liefdadigheidsdiner voor de zieken in

helling van de Septicivita lavamonsters

Vennis heeft 300 goudstukken opgebracht.

uitgezet in de hoop dat ze op de roestmon-

Organisator baron Dimodée was zeer te-

sters gaan jagen. Of deze aanpak succesvol

vreden en verzekerde dat het geld in goede

gaat zijn, moet nog blijken.

handen terecht zou komen.
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