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De afgelopen maanden woedt er onder Pelinorese bakkers 
een strijd. Een strijd die zowel letterlijk als figuurlijk 
uitgevochten wordt ... Wie krijgt het als eerste voor elkaar 
een brood zo “bijzonder” te bakken, dat deze gebruikt kan 
worden als dodelijk slagwapen... ?

Naar het schijnt zijn in gehuchten rond Fernwoude de 
eerste verwoede pogingen gedaan. Kogelronde broden zijn 
gebakken en geworpen, in een poging iemands hersens in te 
gooien, met slechts een zompige plak brood op een kale kop 
als gevolg. Werpschijf-broden met scherpe punten zoeven 
door de lucht, resulterende in bergen broodkruimels en grote 
frustraties. Langwerpige broodstokken zijn gebakken, om 
niets anders te doen dan knakken.

De oorzaak tot deze bak-strijd lijkt te liggen bij een aspi-
rant-lid van de Orde van de Griffioen, die een bak-hette 
hanteert, een soort langwerpig hard brood... 

Mochten er bakkers in slagen dit bakresultaat te evenaren, 
dan is dit vast de eerste stap op weg naar de Brolympische 
Spelen. De Heraut wacht gespannen af.

Bakkers op hun best

Na de gebeurtenissen rond Fort Griffioen tijdens de Bloeimaand, durfden vele 
dorpen in de omgeving van het Fort het deze Slachtmaand, of regionaal ook wel 
Nevelmaand genoemd, niet aan om de bekende Maskerfeesten door te laten 
gaan. Komen normaal gezien op de elfde van de Nevelmaand om elf uur in de 
avond de gemaskerden uit hun huizen om feest te vieren, bleef het nu vreemd stil 
op deze avond en nacht. Het gebruik om vooral ook angstaanjagende maskers 
te dragen, werd als ongepast ervaren door burgervaders van bijvoorbeeld Fern-
woude en Gravenhorst. Misschien zouden deze maskers wel geest-oproepend 
kunnen zijn, zo opperden verscheidene inwoners van Eendengat – weet u nog, 
van hond Roffel? – enigszins gespannen. Zelfs de woorden dat deze zaken niets 
met elkaar van doen hebben, komende van Grootmeester Wolver zelf van Fort 
Griffioen, aan de verscheidene burgervaders vertrekt via perkament, mochten 
niet baten: de maskers blijven dit jaar in de kast.

Vele Maskerfeesten in de neVelMaand afgelast

Heiligdom Richardstee Gewijd
Op de elfde van de Slachtmaand werd te Richardstee, op 
een dagreis oostelijk van de hoofdstad, door Bisschop Turpijn 
een nieuwe basiliek voor de cultus van de Generaal officieel 
ingewijd. De grootse ceremonie trok vele dignitarissen van 
het Koninkrijk, vooral zij die sterke banden hebben met de 
cultus.

Het grote heiligdom is kenmerkend door diens grote licht-
koepel in de vorm van een dubbelbladige bijl. Het werd 
gebouwd in opdracht van de lokale landsheer Baron Joannes 
Richardszoon en gedeeltelijk betaald met het ingezamelde 
geld van het fonds In Memorie Broes. De bouwwerken 
werden afgerond kort na de dood van Broes Richardszoon, 
de tweede zoon van de Baron. Deze overleed in Bloeimaand 
laatstleden in een hevige strijd ter ere van de god.

Bij de aanwezigen waren ook de Grootmeester van de Orde 
van de Griffioen en een delegatie van de hogere rangen. Deze 
waren speciaal een maand eerder afgereisd voor de huldiging 
e wijding van het heiligdom. Broes Richardszoon was immers 
een voornaam lid van de illustere Orde uit het noorden van 
het Koninkrijk.

Advertentie

Uw eigen Roffelino!
Altijd al een heldenhond gewild?  Een trouwe viervoeter, 
intelligent en gezond, komt van hondenfokker Blaai Aai !

Kom langs in Eendengat, en u gaat gegarandeerd naar huis met 
uw nieuwste vriend van een zuiver ras, de Roffelino. 

Vraag in Eendengat naar Jacobus Jan Groeneveld.
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de pieken en dalen Van poppen- 
spelersgroep “de kletsende Handen” 

Na de goede verhalen rond de optredens van poppen- 
spelersgroep “De Kletsende Handen” op het Fort Griffioen, 
en de weken daarna in de regio, vond onze heraut-verslag-
gever Rappa Tonque het tijd worden om deze populaire 
praters weer eens een tijdje te volgen.

In Pelinor stad zelf werd de groep goed ontvangen, en 
hadden de Handen een goede klik met het publiek. Echter, 
al reizende over de wegen naar Vina en Paling leek de glans 
er wat af te gaan. De gedichten leken minder te rijmen, en 
zeker de nieuwe teksten haperden soms.
Eenmaal in Brino Anjak, toch bekend Generaalsgezind, 
werd het stel weggejaagd tijdens het stuk over de geloven 
van Elerion. Gewaagd, en De Kletsende Handen hielden 
er aardig wat piepers, groente en fruit aan over.  De blauwe 
plekken zullen vast even zichtbaar gebleven zijn.

Het pad van een poppen-
speler gaat niet over rozen, 
dat is duidelijk. Eenmaal 
in Lopik, sprak onze Rappa 
met de poppenspelersgroep 
in Herberg Dromenland 
aldaar, bij een paar potten 
gerstenat. Vooral de twee 
vooraanstaande leden Cor 
Hannahsdochter en Jopie 
Kraaimans bleken ook daar 
er niet helemaal bij te zijn 
met de gedachten. Zij gaven aan zich zorgen te maken over 
hoe de strijd bij Fort Griffioen gelopen is met de Hovenier, 
maar meer dan dat wilden zij er niet over kwijt. Zij verloren 
zich toen weer in onderling gemompel en in hun gerstenat.

Voor onze recensent is het duidelijk: met deze onderliggende 
spanningen gaat deze groep het niet lang meer redden… 
Rappa hoopt dan ook dat zij gauw oplossingen vinden.

Advertentie

De beste kapsels van Elerion beginnen in Batori

In Batori is niets ongedaan. De nieuwste trends en kapsels zie je als eerste daar, 
zeker met avontuurlijke luiden als Petti Natura en Perni Curli … van De Barbiers van Batori !!!

 
Kom langs bij de Barbiers van Batori, en voldoe aan hun nieuwe motto:

“Zie mij eens gaan
Er zit geen haar meer aan!”

De Pelinorese Heraut zoekt 
een nieuwe verslaggever!
Naar aanleiding van de grote vraag naar meer regionaal  
nieuws heeft de redactie van de Pelinorese Heraut onder- 
staande aankondiging.
Vanaf de editie van Louwmaand Leta 32 zal uw oude  
vertrouwde vlugschrift ook meer regionale berichten bieden. 
U hoort hier zeker meer over in de komende maanden.

Voor onze uitgaves in Noord-Pelinor zoeken wij daarom 
nog een jonge en enthousiaste medewerker voor de streek 
rondom het Hertogdom Batori. Ben je liefhebber van het 
geschreven woord en wens je graag zelf bij te dragen? 

Heb je een passie voor regionaal en onafhankelijk nieuws? 
Contacteer dan onze redactie en wie weet… Misschien mag 
je jezelf binnenkort een trots lid van onze Heraut noemen!

Overblijfselen onbekende 
soort ontdekt
Redoban - In heuvels in de woestijn van Redoban, vele 
dagreizen ten Noordwesten van het Stormklooster, zijn de 
overblijfselen gevonden van een tot nog toe onbekende 
soort, zo hebben wetenschappers bekend gemaakt. De waar-
schijnlijk op de achterpoten lopende soort was ongeveer even 
groot als de mens en sommige andere humanoïden, zo laten 
de botten zien, maar beschikte waarschijnlijk wel over een 
of meerdere staarten. De wezens leefden in familiegroepen 
van zo’n twintig tot vijfentwintig individuen, inclusief jonge 
dieren. Wat bijzonder is, is dat blijkens de overblijfselen, de 
soort samenleefde met verschillende diersoorten die we niet 
kennen als typische woestijnbewoners en die mogelijk gedo-
mesticeerd waren. Dat de soort interacties had met zowel 
mensen als orken blijkt uit de vondst van enkele skeletten 
van deze twee humanoïden. Waarom en wanneer de soort 
precies is uitgestorven is onbekend, maar dit wordt verder 
onderzocht door professor Osse en zijn team.
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tweekoppig laMMetje geboren

Ulvenbos -  Boer Jovisse uit Ulvenbos heeft bekend gemaakt 
dat er afgelopen lammertijd op zijn bedrijf een tweekoppig 
lammertje geboren is. Het diertje werd al vroeg in de lam-
mertijd geboren. Naast twee koppen had het diertje ook zes 
poten, maar twee ervan zijn er al in een vroeg stadium afge-
haald en daar is lekkere soep van getrokken aldus Jovisse. 

Het beestje was aan de kleine kant, maar dankzij de twee 
koppen kon het dier extra goed zogen bij zijn moeder en zich 
extra snel te goed doen aan het malse gras in Ulvenbos. Jo-
visse meldt dat het diertje nu na acht maanden al de grootse 
van de hele kudde is en dat hij hoopt dat de tweekoppigheid 
zal worden doorgegeven aan toekomstig nageslacht om 
snellere groei en vleesproductie mogelijk te maken.

ANGST BIJ BOEREN GROOT
De boeren rond Fort Griffioen zijn in paniek na verhalen van 
doden die opgestaan zijn in en rond het Fort. 

Deze boeren hebben uit angst bekende graven extra goed 
gesloten in de hoop dat de doden niet op kunnen staan. Zo 
heeft boer Jannes, wonende net buiten Gravenhorst, een 
grote kei over nabije graven gelegd. Hij vertelt dat hij niet 
oog in oog wil staan met zijn overleden vrouw. Dat trauma 
was vroeger al groot genoeg. Boer Jannes slaapt er in ieder 
geval geruster door.
De Orde van de Griffioen heeft beloofd meer patrouilles uit 
te voeren bij de omliggende boerderijen om de rust weder te 
laten keren. Grootmeester Wolver is bezorgd over de situatie, 
niet alleen voor de boeren. Hij hoopt dat door de extra pa-
trouilles zij de rust krijgen die zij als boer verdienen.

rozerode slijMMonsters
Door Verslaggever Dippe van Annigen
  
In Noord-Schijnwoude zijn de afgelopen tijd vreemde 
verschijnselen waargenomen. Dikke rozerode klodders glim-
mende massa bewegen er zich langzaam door de velden en 
bossen. Bewoners verklaren dat de slijmerige klodders op 
het oog weliswaar stil lijken te zitten, maar dat ze zich een 
volgende dag over een afstand verplaatst lijken te hebben. 
Opgesloten in kooitjes die normaal voor klein ongedierte 
gebruikt worden, is het vreemde organisme de volgende dag 
ontsnapt en zit dan soms zelf rustig naast de kooi te wachten. 
Sommige van de wezens lijken te verouderen, en verkleuren 
dan tot grijsbruin. Geen van de vormen lijkt tegen vuur te 
kunnen. Plaatselijke boeren zijn bang voor hun gewassen, 
maar de wezens die hun planten beklimmen lijken deze tot 
nog toe niet of nauwelijks op te eten. Priesters, jagers en 
woudlopers zijn druk in overleg wat het beste te doen tegen 
deze invasie, maar willen vooralsnog niet alle omliggende 
velden platbranden vanwege de honderden soms tientallen 
centimeter grote monsters.

orkaan of landVerscHuiVing?
Encique - Bij de hoge rechtbank van Melchibar dient 
deze maand een rechtzaak, aangespannen door een aantal  
particulieren tegen een bureel van verzekeringen, genaamd 
Aemcha.

De particulieren hadden bij deze maatschap allemaal een 
verzekering afgesloten voor hun huizen waarin orkaanschade 
meeverzekerd was. Nadat de orkaan Kathalijne onverwacht 
de kust had aangedaan, verdwenen de huizen door een land-
verschuiving in zee. Het verzekeringskantoor weigert echter 
de schade te vergoeden, omdat de orkaan niet de hoofdreden 
was voor de vernielingen, maar een op de orkaan volgende 
landverschuiving. Het verzekeringskantoor zegt in zijn recht 
te staan om niet uit te keren, maar zegt zeer mild te zijn door 
de gedupeerden wel nieuwe scherp geprijsde verpandingen 
aan te bieden. 

Advertentie

Uw leven als een poppenspel

U kent vast dat bijzondere gevoel wel,
dat uw leven aanvoelt als een spel.

En denk dan niet in de dagelijkse haast:
“Het zal wel, ik zit er zeker naast”.

Laat u de Kletsende Handen uw dagen vertellen,
dan zal geen mens u meer langer kwellen!

Uw leven is niet dat van een saaie pier,
maar wordt door u geleefd groots en fier!

Vraag bij de Heraut naar de Kletsende Handen:
zij laten uw dagen in een getrouw poppenspel belanden!
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MACHTIGE NOFKOEK
Lekkere grote koek met cacao en kaakjes, waar vooral de kinderen dol op zijn, 
Machtige Nofkoek geheten. Maar ach, de grote ridders en jonkvrouwen lusten ook wel wat.
Maar pas op … deze koek is heel machtig.
 Recept van Ron Rooid, van herberg De Miechelse Ster

INGREDIENTEN
Halve kop boter
Derde kop suiker
Een vijfde kop cacao
1 a 2 eieren
Een derde kop zoete kaakjes

HULPMIDDELEN
Stevige klopper
Kom
Bakblik
Pannetje
Bladfolie voor in het bakblik

VOORBEREIDING
Zorg dat je een koele plaats hebt (bijvoorbeeld de koelkamer onder uw stee, waar voldoende ijs is)
De kaakjes alvast in niet al te kleine stukjes brokkelen.
De boter langzaam laten smelten op een zacht vuur, deze moet geel blijven.
Leg de folie in het bakblik, en wel zo dat aan alle randen wat folie uitsteekt. 
Dit is in plaats van het “invetten van het bakblik”, en zorgt er voor dat je later de Nofkoek makkelijk uit de vorm kan krijgen.

BEREIDINGSWIJZE
Klop de eieren met de suiker, tot het schuimig is, dan lepel voor lepel de cacao toevoegen.
Voeg dan de gesmolten boter toe en daarna de gebrokkelde kaakjes. Goed doorroeren.

Doe de massa in het bakblik met folie. Dan in de koelkamer op laten stijven. 
Dat duurt lang: ongeveer een nacht in de koelkamer is het beste.

Om de koek uit het bakblik te krijgen, deze omkeren. 
Wanneer er nog folie aan uw koek zit … er afhalen … En smullen maar!


