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APOPLEXIA PULMONUM GAAT ZIJN TWEEDE JAAR IN
Al meer dan één jaar is voorbij sinds de eerste gevallen van de 
Apoplexia Pulmonum-L33 zoals de Koninklijke Geneesheer 
de ziekte heeft gedoopt, het Koninkrijk begonnen te teisteren. 
De ziekte, in de volksmond beter gekend als Rochelende  
Longen of Rochellongen, bleek een hardnekkige koorts te 
zijn die zich op korte termijn over het hele rijk verspreidde.  
Verontrustend veel mensen bezweken hier ook aan na een  
intense strijd tegen de ziekte.

Het leven kwam tot een plotse stilstand in het Rijk en de 
gasthuizen raakten overspoeld door de zieken. Niet lang hier-
na declareerde onze vorst dat alle taveernes moesten sluiten.  
Badhuizen en kerken werden slechts beperkt nog toegankelijk 
en moesten na elk gebruik grondig gekuist worden. Maar geen 
enkel maatregel had zoveel impact als het Royale Decreet dat 
alle reizen van, naar en tussen de steden en dorpen van het 

Rijk alleen toegelaten was voor de Koninklijke legers en reizen 
met een openbaar nut. Zelfs de adel werd beperkt in gaan en 
staan wat sterke kritiek uitlokte uit die kringen.

Een jaar later en verschillende uitbraken later, zijn de  
grootste brandhaarden onder controle, aldus de Koninklijke 
Geneesheer. Het einde is in zicht maar het zou niet wijs zijn 
om alles los te laten en terug op te starten. De alchemisten 
hebben een brouwsel gemaakt dat de resistentie van de mens 
tegen de ziekte moest verhogen. Een groepje van hen reizen 
het Rijk rond om deze zo snel mogelijk aan de man te brengen 
aan de adel.

Dus het einde is in zicht maar men moet nog enkele karige 
maanden verwachten.

De commandant van de stadswacht van Pelinor laat weten dat 
vanaf heden de volgende bijzondere verordeningen tot nader 
order van kracht zijn: 

1. Eenieder die in de periode van 1 uur ’s nachts tot 8 uur  
 ’s morgens zich op straat bevindt op één van de volgende 
 locaties: Pelinor stad en Fort Griffioen, zal worden opge-
 pakt en krachtens deze verordening worden vast
 gezet voor een periode van ten minste twee dagen en 
 nachten.

2. Op aanwijzing van iedere persoon van gezag zal eenieder 
 de inhoud van zijn of haar zakken, tassen en andere 
 middelen voor het vervoer van goederen ter beschikking 
 moeten stellen voor onderzoek door genoemde persoon 
 van gezag;

3. Eenieder die bij doorzoeking door een persoon van gezag 
 in het bezit is van goederen waarvan de herkomst niet kan 
 worden aangetoond, dan wel in het bezit is van middelen 
 die toegang kunnen verschaffen tot eigendommen van 
 derden, zal aangehouden worden en ter beschikking van  
 de stadsbeul worden gesteld voor ondervraging waarna de 
 persoon, dan wel zijn/haar stoffelijke resten worden 
 overgedragen aan het gezag.

STADSWACHT BIJZONDERE VERORDENING
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Gezocht: Informatie omtrent Zielzuiveraar

Henrik van Dierven biedt een aanzienlijke som voor alle infor-
matie omtrent een object genaamd een Zielzuiveraar. Zelfs het 
kleinste gerucht kan je na bevestiging een beloning opleveren.
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Helaas helaas!! Ons Koninkrijk wordt bestuurd door demonen- 
aanbidders en onheilsbrengers!! 

Hoeveel lieden kent u die daadwerkelijk gestorven zijn aan 
Rochelende Longen? Waarschijnlijk geen enkele! 

En hoe vaak bent u daadwerkelijk een ondode tegengekomen? 
Nimmer, wij zeggen het u! 

Hoe vaak heeft u gezien dat een vampier uw dochter 
leeggedronken heeft? Nog nooit! 

Namaak-berichten en onzinverhalen verspreid door onze 
misleidende autoriteiten om u te verleiden tot het aanschaffen 
van amuletten, talismannen of banderollen. 
Zo ook deze amuletten van zoeliet: ten eerste spekken zij door 
het aanschaffen de toch al vette kas van ons onheilsregime! 
Ten tweede hebben wij in vele rituelen aangetoond dat deze 
amuletten van zoeliet in niets beschermen tegen magische 
straling. Welke redenen hebben deze leugenachtige zogeheten 
leiders? Niets anders dan u tot slaaf maken van hun snode 
plannen! Weest alert, en beschermt u tegen de magistrale 
straling zonder deze dwalende magisters te dienen!!

[Ingezonden artikel van een bezorgde medeburger]

Wordt!! Geen!! Slaaf!!

Van uw verslaggever Bina Worn

Recent is ons ter ore gekomen dat de kruidenhuizen van 
Renzout, voor een kennelijk schappelijke prijs overgedaan is 
aan de “rijzende ster” van Prins Ali Bahārāt. 

Of moeten wij zeggen “reizende ster”? Want in welke kruiden- 
handel of receptenwinkel steekt Ali B niet persoonlijk zijn 
gevoelige neus? Na slechts korte onderhandelingen tussen 
kruidenmeester Pépé Renzout en Prins Ali Bahārāt is het 
kruidenimperium, met vestigingen in vele grotere steden van 
Elerion overgegaan in de geurende keuken van Ali en zijn 
kompanen.

Als deel van de overeenkomst heeft kruidenmeester Pépé 
Renzout wel bedongen dat hij de kruidenstraten te Pelinor 
en Batori kon behouden. Dit omdat Pépé plannen blijkt 
te hebben met de meer lokale kruiden, zoals kleefkruid,  
zevenblad en hondsdraf. Als echte lokale gastronomen zijn wij 
natuurlijk zeer benieuwd naar deze doorstart, die onder de 
naam De Wildplukkers zal doorgaan.

opvallende overname in 
kruidenhuiS-land
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offeSSjeele koninck-
lijke aankondiGinGe
Komt naar de Uitgestelde Hoogmarkt in Leta 35

Zoals geweten vanwegens de rondwarende doodeleicke ziekte 
Rochellongen, is onze 104e Hoogmarkt uitgesteld gewezen. 
Echter:

Met hernieuwd elan ende blijdschappe kondigen wij van de 
Commiethee voor de Pelinoreesche Hoogmarckt aan, dat dees 
Hoogmarckt in Leta 35 doorgangh sal hebbende te

 Markgraafschap van het Fort Griffioen
  tijdens
 De Dagen van Komst aan het einde 
 van de Grasmaand

Komt allen, kijkt en koopt, brengt uw vee en coopwaer !

BLOEDHETE REDOBANESE DAGEN VAN ONZE 
REISVERSLAGGEVER BARTJE JURTENS
De Redobanese nachten zoals ooit geschreven door een on-
bekende Redobanese schrijver hebben mij altijd mogen be-
koren. De verhalen over mysterieuze geesten in de woestijn, 
de absoluut wonderbaarlijke woestijnschonen die je koelte 
toewuiven met palmbladen. De uitgestrekte vista’s van de 
woestijnduinen met een staalblauwe lucht. De vreemde maar 
tegelijkertijd charmante tongval van de Redobanese goums 
spreken tot de verbeelding van iedereen. 

Toen onze hoofdredacteur mij dan ook de opdracht gaf een 
interessant stukje te schrijven over deze eerder onbekende 
streek kon ik niet snel genoeg mijn koffers bij elkaar pakken 
om daar naartoe te tenen. Hierbij de negatieve reisadviezen 
die voor mijn doel gelden schalks negerend. Als buurland is 
Redoban op een betrekkelijk aanvaardbare afstand voor de 
doordeweekse reiziger of toerist. Naarmate dat je westelijker 
komt in ons koninkrijk en dus dichter bij de woestijn worden 
de wegen ook verlatener. Dit ademt rust uit en laat je toe je 
zinnen te verzetten.

Voor de echte Generaalsgelovigen is er ook een omweg die 
zich opdringt richting het Stormklooster een stuk verder naar 
het westen. Voor uw verslaggever was dit niet het voornaamste 
doel van de reis, dus ik nam de pas door de bergen richting 
Redoban.

De meesten laten zich hier afschrikken door de legerposten 
die zich daar bevinden. Deze werden opgesteld om een “groot 
kwaad” tegen te houden, mocht dat Pelinor binnen wensen 
te vallen. Uw verslaggever had echter een missie om Redoban 
te bezoeken en liet zich dus niet zo gemakkelijk ompraten of 
afleiden. Onder de bescherming van de nacht kon ik langs de 
niet al te alerte wachtposten sluipen, om de volgende ochtend 
aan het einde van de pas eindelijk mijn doel te aanschouwen: 
de wonderbaarlijke woestijn van Redoban! Ik kon eindelijk 
aan mijn verslag beginnen.

De verhalen doen echter de hitte overdag geen recht aan. 
Schaduw is er niet te vinden. Dit is werkelijk het rijk van  
Salacia. De zon beukt genadeloos neer op het landschap van 
eentonige duinen en uw verslaggever heeft meerdere zonnesla-
gen moeten doormaken voor het einde van zijn reis. 

Water is al evengoed nergens te vinden. Evenmin de won-
derschone dames die het je opdienen zoals in de verhalen.  
Ik dacht op een bepaald moment toch een oase met wonder-
koel water en bediendes gevonden te hebben, maar dat bleek 
later een door de zonneslagen ingefluisterde illusie te zijn, tot 
mijn grote spijt.

De geruchten dat er geen levende wezens zijn in de woestijn, 
deed ik altijd af als overdreven lariekoek. En ik had gelijk. 
Pijnlijk gelijk! Na enkele dagen door de duinen te zwerven 
werd ik omringd door ondoden. Ik zette het op een lopen 
en ontsnapte ternauwernood aan een gruwelijke dood.  
Technisch gezien leven ondoden ook niet echt, maar dat er 
dus geen wezens zijn, is bij deze foutief gebleken.

Goums ben ik niet tegengekomen op mijn trektocht door 
deze streek, dus ik kan mij niet uitlaten over hun gastvrijheid. 
Ik kan wel zeggen dat het gebied zelf niet bepaald gastvrij is, 
aangezien er ook niets groeit. Toen ik door mijn rantsoen 
heen zat, ben ik noodgedwongen begonnen met mijn leren 
riem en sandalen op te eten. Dat heeft mij net voldoende 
voeding opgeleverd om terug uit de woestijn te strompelen na 
een bloedhete tocht van vijftien dagen.

Als ik een score mag geven aan deze reis zou ik het voedsel 
geen sterren geven omdat ik het niet heb kunnen proeven. 
De gastvrijheid krijgt geen sterren omdat er niemand was om 
mij welkom te heten en te helpen genieten van een vakantie. 
De omgeving zelf is indrukwekkend, maar zeer eentonig dus 
krijgt één ster. Volgend jaar zult u deze reporter dus niet meer 
in Redoban zien.

TERUG LEVEN IN 
KASTEEL BRAN 
Een kleine geschiedenisles: kasteel Bran ligt in het verre  
zuidoosten van het rijk op een heuvel die de omliggende vallei 
domineert. Eeuwenlang was het de zetel van de antieke adel-
lijke familie de Rozensteen die enkele eeuwen plotseling ver- 
dween. Het land raakte in verval terwijl de naburige edel- 
lieden bikkelden wie het gebied zou krijgen. Uiteindelijk trok de  
Baron de Lamsdenen aan het langste eind. Helaas zou het 
gebied nooit meer heropleven en kreeg het een slechte reputa-
tie van armoede en verval. 

Het duurde dan ook lang voor de eerste geruchten uit het 
gebied kwamen dat het kasteel terug in gebruik was genomen 
en terug hersteld werd in diens voormalige glorie. Ook de om-
ringende landen waren plots terug bevolkt en bewerkt door 
de derde stand. Kleine dorpjes kwamen terug tot leven. 

Een officieel onderzoek werd ingesteld door de Baron de 
Lamsdenen samen met een delegatie van het Koninklijk Hof 
en de Jaden Hemelkeizer. Deze besloot dat de man die zich 
voordeed als Waldemar de Rozensteen een ware afstammeling 
was van de lang-verdwenen familie. De landen werden dan 
ook in een korte ceremonie officieel overhandigd. 

Een officiële aankondiging van de Baron de Lamsdenen is er 
niet maar hij liet wel optekenen dat hij blij was eindelijk van 
het vervloekte gebied te zijn verlost. 
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SteedS meer inbraken rond pelinor
Van uw misdaadverslaggever Albertino R de Redobaan

In de afgelopen weken is er een enorme toename te zien van 
het aantal inbraken. Was het eerst vooral dat deuren en ramen 
werden ingeslagen, nu zijn het vooral sloten die opengebroken 
worden.

De Commandant van de Stadswacht spreekt van een  
epidemie: “Vijfendertig inbraken in één nacht en geen spoor 
te vinden van braak of vernieling. Er is behoorlijk veel geld en 
sieraden meegenomen. De gebruikelijke daders zijn allemaal 
ondervraagd maar kunnen niet in verband worden gebracht 
met de golf van inbraken, die zich allemaal in de nacht en 
donker afspelen. Bijkomend gevaar daarbij is het verder 
verspreiden van de ziekte Rochellongen, doordat ofwel de 
dader al ziek was, ofwel het slachtoffer. Niemand wordt hier 
beter van.”

Om inbraken te voorkomen worden op dit moment veel 
lantaarns verkocht, die in ieder geval de deuren en ramen 
verlichten zodat inbrekers goed zichtbaar zijn. Het heeft echter 
nog niets opgeleverd.

“We blijven de zaak goed in de gaten houden”, aldus de 
commandant, die zelfs overweegt om een uitgaansverbod in te 
stellen van één uur ‘s nachts tot acht uur ‘s morgens. “Iedere 
verdachte persoon wordt opgepakt en ingesloten.”

Kwade tongen melden dat er inmiddels drie inbrekers zijn 
opgepakt en in het gevang gegooid doch dat twee ervan de 
volgende morgen niet meer in hun cel waren aangetroffen. De 
celdeur was niet geforceerd maar stond wel wagenwijd open. 
De commandant heeft nog niet gereageerd op dit gerucht. 
Bij de aanhouding van de derde zijn verdachte instrumenten 
aangetroffen.

Hoewel met name edele lieden worden getroffen door de 
inbrekers wordt eenieder opgeroepen om verdachte activi- 
teiten te melden bij de leden van de stadswacht.
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Zoals bekend uit de Redobanese keuken,  
leveren kruiden niet alleen de heerlijke smaak aan uw gerechten  

naar ideeën van Kruidenprins Ali Baharat,  
maar hebben zij ook duidelijk invloed op uwen gezondheid!

Koopt daarom uw laurierblad of laurierolie bij Ali B 
en uw ademhaling is als een jongeling!

Koopt uw komijn bij Ali B en uw liefdesleven is als vanouds!
Koopt uw saffraan bij Ali B en uw pijn en kater zijn verdwenen!

 
Kortom: Ali B – Kwaliteit in Kruiden!

Geruchten rond de 104e hooGmarkt
Van onze geruchtenomloop

Zoals bekend zal in Leta 33 de jaarlijkse Hoogmarkt plaats 
hebben in Fort Griffioen van koninkrijk Pelinor. Zoals ook 
bekend kon de Grootmeester van het Fort, Borean Wolver, 
zich hier niet in echt in vinden – maar “opdragt van het 
Koninklijke hof is opdragt”.

Wat echter minder gekend is, is dat slechts weinige van de 
transporten die noodzakelijk zijn voor het welslagen van de 
Hoogmarkt het Fort bereiken. De oorsaack, aldus fluister-
ende leden van de vleugel van de Borgers van de Orde, is 
dat er geen bewackinge mogelijk blijckt voor die transporten. 
Een andere reden kan zijn ene grotere aqutiviteit der rovers, 
maar ook van legioenen van creaturen der eeuwige nacht.  
En een derde reeden kan zijn, van die ziekte die in verschei-
dende gebieden van de Pelinor en Elerion zijn uitgebroken, 
met rode vlekken ende roggelen ende zweet ende verhoogink, 
door gheneeschheeren genoemd Artois.

Desgevraagd aan de Grootmeester Wolver, antwoordt hij dat 
hij de inspanningen van het Fort voornamelijk richt op het 
beveiligen van mens, dier en materiaal noodzakelijk voor het 
Fort. Daarmede het bestaan van het Fort en de Orde van 
de Griffioen garanderend, en het kunnen doorgaan van de 
Dagen van Komst rond het Fort op de eerste, tweede en derde 
van de grasmaand vooropstellen. Natuurlijk kunt u zich aan- 
sluiten bij het Fort, zoals gebruikelijk en noodzakelijk ieder jaar.  
Een Hoogmarkt kan slechts zeer waarschijnlijk doorgang 
vinden.

Welnu, u weet weer waar de Orde van de Griffioen de  
prioriteiten legt.

VREEMDE GEBRUIKEN BIJ AARDMANNETJES –  
DOOR ROWEN GROENHOORN
Op versoeck van de Pelinorese Heraut heeft uw verslaggever 
onderzoek gedaan naar de aardmannetjes die recent werden 
gesignaleerd in het Markgraafschap van Fort Griffioen. 

Deze vreemde groenhuidige humanoïden werden sinds 
een jaar of twee meerdere keren aangetroffen rond het Fort  
Griffioen. De meesten kennen aardmannetjes tenminste van 
naam en reputatie als zeer geagiteerde semi-intelligente wezens. 
Men kan wel met hen communiceren, maar best bereidt men 
zich dan voor op een vermoeiend en vaak warrig gesprek. 

Niet alle aardmannetjes zijn in staat tot de volzinnen die men 
verwacht van beschaafde wezens, en om deze reden valt deze 
soort humanoïde maar ternauwernood onder de studie van 
de antropologie.

In tegenstelling tot hun grotere neven de Orken zijn ze niet 
per se agressief of geneigd tot fysieke machtsvertoningen - wat 
niet betekent dat Aardmannetjes niet gevaarlijk kunnen zijn!
Aardmannetjes in grotere groepen kunnen al gauw een spreek- 
woordelijke “mierenhoop” vormen, waarbij ze allen tezamen 
in een rudimentair vertoon van tactieken een moeilijkere  
vijand gezamenlijk uitschakelen.

Daarnaast zijn ze wellicht bekend van de gevreesde en gevleu-
gelde uitspraak ‘voici la boum!’. Menig een avonturier heeft 
zich laten verrassen (of verassen) door de springtuigen die 
sommige aardmannetjes schijnen te kunnen bemachtigen en 
te pas en te onpas laten ontploffen. Deze “bommen” doen 
behoorlijk veel schade aan iedereen die het ongeluk heeft van 
in de onmiddellijke omgeving hiervan te staan.

Ze houden er ook vaak vreemde ideeën op na wat wel en niet 
waardevol kan zijn. Er zijn anekdotes van onderhandelingen 
waarbij een aardmannetje een biertje aanvaardde voor een 
waardevol object. Anderzijds zijn er de zogenaamd “slimmere” 
aardmannetjes die vervolgens voor een zeer ordinair item een 
handvol goud vroeg.

Wat deze aardmannetjes met dit goud zouden doen, heb-
ben wij het raden naar en we vermoeden zij zelf ook. Er is  
namelijk verder geen verhaal bekend over aardmannetjes die 
daadwerkelijk op een reguliere manier handeldrijven met 
mensen of andere humanoïde rassen.

Een kort gesprek met één van de aardmannetjes uit de om-
geving van het Fort Griffioen leidde tot één van de meeste 
bevreemdende ervaringen in de verslaggever zijn carrière.

Op de vraag waarom ze Fort Griffioen hadden gekozen als 
nieuwe stek was het antwoord omdat ze wachtten op de Grote 
Aardman. Toen we doorvroegen wie dat dan juist was, werd 
het aardmannetje zenuwachtig en ongeduldig en gaf aan dat 
we dat hoorden te weten.

Bij mijn verdere onwetendheid besloot ik het over een andere 
boeg te gooien en vroeg of ze mij de Grote Aardman konden 
laten zien. Ze maakten een vreemde houtschets die een soort 
cirkelachtig object opleverde waar ik kop noch staart aan kon 
krijgen. Deze houtschets heb ik bijgehouden, maar na menig 
avond staren en gissen kan ik nog steeds niet zeggen wat dit nu 
juist moet voorstellen.

Toen ik vroeg of ze hier meer uitleg konden bij geven, vroeg 
het aardmannetje mij om “drie veel veel geld”. Ze waren niet 
tevreden met drie kopermuntjes, maar wezen naar de goud-
stukken die ik op zak had. Dit was te duur voor mijn smaak, 
dus heb ik het gesprek afgerond omdat het duidelijk was dat 
ik hier niet wijzer zou uit worden.

Hopelijk geeft dit u, beste lezer, enig inzicht in wat voor wezens 
aardmannetjes zijn en hoe u ze dient te benaderen. Let u er 
wel op dat ik u helaas niet kan garanderen dat een gesprek met 
hen daadwerkelijk uw tijd waard zal zijn. Ik kan u hier alleen 
maar meer geluk in toewensen dan ik zelf heb gehad.

Nu te koop: Nagelsetjes
Te verkrijgen op de Hoogmarkt in Fort Griffioen.

Hebt u ook altijd mooie nagels willen hebben en heeft u een 
onbedaarlijke behoefte om met deze instrumenten de deur te 

openen naar meer rijkdom in uw leven? 

Kom dan naar de Hoogmarkt van Fort Griffioen
en zoek naar deze prachtige, handige set. 

De sleutel tot succes! 
Verkrijgbaar bij meerdere handelaren in lederwaren en tassen.
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Op onze grote raaisen door die Elerion, heb ik Kassim samen mette Prinse Ali, door de omstandigheden omdat wei weer eens 
vloeg(t) weg moesten uitte die dorp of kasteel, niette altaait die keuken bij mij.

Nadat ik gevangen hep die everenzwijn bijvoorbeeld, kies wei lekker 
deel van die zwaain. Ik moeten bijvoorbeeld die grote heup van die 
zwijn lekker klaar maken!

Omdat alles buiten, dan moeten wei kuilkoken!

Let op, Hebben wel stenen en hout nodig! En die schep. 
En mes, maar wie heeft nou niet?

De belangrijkeste stap zijn:

Graaf een kuil door een ander. Niet erin vallen!

Bekleed die bodem en die wanden met een flinke hoeveelheid stenen.
Stook een groot vuur in de kuil. Ik bedoel ik echt groot, begin met een klein vuurtje en stapel vervolgens de hele kuil vol met 
blokken brandhout.

Leg nog een partij stenen boven op het brandhout.

Let wel op van die sommige stenen kunnen bij verhitting uit elkaar spatten. Jaai moet zelf leren welke dat doen.
 
Zodra je vuur brandt, is het een goed tijdstip het eten te prepareren. Everenzwijn had jij al gevangen, toch?

Kruid of marineer je vlees. Dan pak in het vlees in bladeren – niet die giftige!

Als jij hebt ook groenten, zoals die knollen, of bieten of aardappels. Dan nu echt grof snijden. Ook kruiden erbij smaak van Ali 
Baharat!

Zodra het vuur is ingezakt en er alleen nog kolen zijn schep je de stenen die je op het vuur gelegd hebt uit de kuil.

Plaats die ingepakte vlees op de hete stenen in kuil. Soms leggen die mens vlees niet direct op steen, maar maak beetie ruimt met 
takken, en vlees op tak. En doe hete stenen bovenop vlees.
Plaats ook die groenten daarop het vlees – als toevallig hept in platte schaal. Anders ook groente in die bladeren inpakken. En 
dekt die groente af.

Leg jute zakken over de groenten of als echt niet hebt je mantel en 
lakens of doek (van die tent?) er over.
Schep dan er voorzichtig die zand of natte grond op.

Dan jij moeten hebben geduld. Paar uur zoals drie of vier, dan vlees 
en groente warm en gaar wordt. 

Dan speel jij die dobbelsteenspel of kaartspel, of gewoon lekker 
slaap maken in de zon. Want straks weer hard graven om groent 
en vlees te pakken.

Eet smakelaaik van harde werken goed eten! 

Kassim

Kuilkoken


