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Kro Terlep Geplunderd door Fjinnan! 
Tientallen doden - Stadspoort ingebeukt - Enorme ravage 

 

Door Lydia Ekster - Kro Terlep is slachtof-

fer geworden van een brute aanval door 

Fjinnan. Daarbij zijn tientallen doden ge-

vallen, en nog eens zoveel stadswachten en 

inwoners zijn gewond of wreed mishan-

deld. Winkels en marktkramen zijn geplun-

derd en in brand gestoken. Zelfs de be-

roemde ossentram is in vlammen opgegaan, 

evenals het grootste deel van de schepen in 

de haven. Burgers van de eens zo trotse stad 

zoeken in rokende puinhopen naar vermis-

ten of bezittingen. Stadswachten en solda-

ten zoeken verbeten naar een vijand die al-

lang gevlogen is. De ontreddering is com-

pleet.   

 

Volgens een zegsman van senator Van Zuy-

derhuyzen moet er sprake geweest zijn van 

een goed geplande verrassingsaanval. Een 

grote groep jolige noordelingen was aan het 

bakkeleien bij de poort van Kro Terlep over 

de toegang tot de stad, toen ze hun mantels 

afgooiden, bijlen trokken, en helemaal los 

gingen. Naar verluid vlogen er vrouwelijke 

Fjinnan krijgers over de muren, om zich te 

voegen bij enkele Fjinnan die kennelijk al 

binnen waren. Ooggetuigen spraken over 

een gigantische bruut met een enorme mo-

ker. Wat iedereen onmogelijk had gehou-

den, gebeurde in een paar minuten: de poort 

van Kro Terlep ging doormidden, delen van 

de muren werden beklommen en zelfs neer-

gehaald, en een horde brullende woestelin-

gen viel de stad binnen. De stadswachten 

ter plekke en de Generaalspatrouille van 

dienst werden van alle kanten aangevallen, 
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en meedogenloos afgeslacht. Kapitein Lil 

Trobbel, commandant van de patrouille en 

achternicht van de enige jaren terug overle-

den stadsheer Bick Trobbel, werd zwaarge-

wond en half ontkleed teruggevonden onder 

een kar. Daarop trokken de woestelingen de 

stad in, op weg naar de haven. Winkels wer-

den geplunderd, burgers en wachters afge-

slacht, huizen en karren gingen in vlammen 

op. Maar toen na korte tijd de milities van 

de Generaal uit het fort zich de stad in haas-

ten, waren de Fjinnan al weer verdwenen. 

In de haven waren enkel nog brandende 

wrakken te zien, en in de verte een dozijn 

snelle schepen op weg naar het noorden.  

 

Het verhaal wat rondgaat, is dat dit het leger 

van Hjalmar de Verschrikkelijke moet zijn 

geweest. Dezelfde Fjinnan die een tijd terug 

in Duivenvoorde huis hield. Dat leger leek 

van de aardbodem verdwenen te zijn, maar 

achteraf zijn er toch sporen te vinden: be-

richten over platgebrande gehuchten of 

boerderijen, eerst ten zuiden van Nieuw 

Woudenberg, later in de buurt van Moorde-

naarsgat. Altijd als er troepen gingen kij-

ken, waren de Fjinnan er al lang vandoor. 

Er was zelfs een gerucht dat ze langs de kust 

trokken, richting Zuyderhuyzen of Waai-

gat. Naar beide plekken zijn uit voorzorg 

extra milities gestuurd, maar Fjinnan zijn er 

nooit gezien. Niemand had gedacht dat ze 

de muren van Kro Terlep zouden 

bestormen, en zeker niet dat het ze zou luk-

ken, voor het eerst in de geschiedenis.  

 

Voor zowel bewoners als de autoriteiten 

was het nog te vroeg om te speculeren hoe 

dit heeft kunnen gebeuren. Zelfs over sena-

tor Joachim van Zuyderhuyzen is men op 

straat opvallend mild: die heeft gedaan wat 

hij kon, dit kon niemand zien aankomen. 

Op de vraag of dit had kunnen gebeuren 

toen Bick Trobbel nog leefde, of dat diens 

nakomelingen Alkinda en Lotov - die tij-

dens de aanval met huisarrest vast zaten - 

het wel zouden hebben zien aankomen, 

werd vooral verzucht dat het daar nu te laat 

voor was. 

 

Aanslag op senaat door renegate tovers 

 

Door Jacoba Kwakkelmans - Grote paniek 

in de verblijven van de leden van de keizer-

lijke senaat in Elerion-Stad. Veel van de se-

natoren hebben daar een gerieflijke ver-

blijfsgelegenheid in de linkervleugel van 

het senaatsgebouw. Zo kunnen zij na nach-

telijke vergaderingen toch weer op tijd bij 

de ochtendvergaderingen aanwezig zijn 

zonder nog te moeten reizen voor een paar 

uurtjes slaap. Slechts een deel van de sena-

toren maakt daar maar regelmatig gebruik 

van en dat heeft in dit geval vermoedelijk 

levens gered. Twee weken geleden is een 

forse groep renegate tovers, vergezeld door 
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vele ruwe huurlingen, er in geslaagd, diep 

in de nacht, de verblijfsvleugel binnen te 

komen. Vermoedelijk via een complexe te-

leportatie gecombineerd met een infiltratie 

van de stadswachten die ter beveiliging in 

het verblijf gestationeerd waren. Een per-

soonlijke bediende van een van de senato-

ren wilde, anoniem, wel kwijt dat het een 

enorme chaos was geweest, met gillende, in 

nachtkledij rondrennende senatoren, rond-

vliegende bliksemflitsen en vuurballen en 

veel bloed. Ze waren wel specifiek op zoek 

naar één bepaalde senator: gravin Sahana 

van Zuyderhuyzen.   

 

Onderzoek door uw verslaggever leverde 

op dat senatrice Sahana van Zuyderhuyzen 

wel aanwezig was maar wonderwel onge-

deerd is gebleven. Schijnbaar had zij, van-

wege eerdere incidenten met aanslagen 

door renegate tovers op haar persoon, extra 

persoonlijke beveiliging ingeschakeld  

 

Dezelfde anonieme bron wist te vertellen 

dat er in de gang naar de vertrekken van se-

nator Sahana van Zuyderhuyzen minstens 

tien aanvallers waren gesneuveld.  

 

Nadat in de senaat uitvoerig was stilgestaan 

bij het incident is besloten de beveiliging 

van de verblijfsvleugel zwaar op te voeren, 

inclusief wachters met magische krachten. 

Tevens werd stilgestaan bij de gevallenen 

aan senaat- en personeelszijde: senator An-

nat Inkella van Ponside, senator Art Sewda 

uit Chem, zeven persoonlijke bedienden 

van diverse senatoren en dertien stadswach-

ten.  

 

Van de daders is zonder twijfel vastgesteld 

dat zij behoorden tot de renegate groepering 

Condotieri Magistri. Waarvan er nu in elk 

geval weer zes minder zijn. 

 

Aanslagen op Generaalskopstukken 

 

Door Jisan Ikli - Afgelopen weken zijn di-

verse kopstukken binnen het Generaalsge-

loof aangevallen. In Dialodor is de hoogste 

priesteres Jenenna Travertijn bruut ver-

moord in de tempel In Lodor aangetroffen. 

In Chem is de 80-jarige paladijn Yonnick 

Basson, al decennia de hoogste geloofsver-

tegenwoordiger, ternauwernood aan een 

aanslag ontkomen door tijdig ingrijpen van 

zijn lijfwachten. In Elerion-Stad zelf zijn 

twee hogepriesters dodelijk gewond aange-

troffen onderaan de trappen van de hoofd-

tempel aldaar. Het is nog maar de vraag of 

zij het er levend vanaf brengen.  

 

Het lijkt erop dat de moord op Bick Trobbel 

slechts het startsein was voor meer tegen-

spoed voor het geloof van de Generaal. De 

woordvoerder van de cultus in Elerion-

Stad, baron Johan Harsolte van Harst, heeft 
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verklaard dat binnen zijn geloof alles op al-

les wordt gezet om de daders te vinden en 

dat het vuur van gerechtigheid hen zal ver-

teren. De baron wil verder geen mededelin-

gen doen anders dan dat men vermoedt dat 

het om een groepering uit een ander geloof 

gaat. “Zodra wij bewijzen hebben zullen 

wij deze presenteren. Dit zijn hoogst ern-

stige ontwikkelingen voor het Keizerrijk.” 

 

Incendia lijdt nog steeds onder Alven 

 

Hoewel vanuit de formele kanalen wordt 

gecommuniceerd dat alles in Incendia op 

rolletjes loopt, sijpelen via de informele ka-

nalen toch volop berichten door dat er nog 

steeds sprake is van strijd met Alven. Vrij-

wel alle export vanuit Incendiaanse kant is 

tot stilstand gekomen. Formeel vanwege 

een stijgende interne behoefte, maar han-

delsdeskundigen beweren dat de interne 

markt van Incendia volstrekt onvoldoende 

is om al dat aardewerk af te zetten. “Uit 

hoeveel kommen kun je per dag soep eten?” 

aldus Agnes Aldebaard uit Penjolstee. “Ik 

krijg al maanden niks meer binnen om door 

te voeren richting de rest van Elerion. Het 

is goed mis daar.”. De import van traditio-

neel in Incendia flink voorradige goederen 

zoals hout, graan en werktuigen is echter 

fors toegenomen.  

Bevelvoerder van de Keizerlijke legers in 

Umbrië, kolonel Navarre Teslat, meldt geen 

enkele hulpvraag uit Incendia te hebben 

ontvangen. “Het is een zelfstandig onder-

deel van het Keizerrijk, de afspraken daar-

over zijn duidelijk. Tenzij de Keizerin het 

beveelt is er voor mij geen reden om Incen-

dia te hulp te schieten, mocht dat al nodig 

zijn.”. 

 

Nettekuil en Waaigat in de groei 

 

Door Jago van Wijck - In reactie op de nog 

immer rondzwervende Haribidiaanse 

vluchtelingen hebben de senatoren Zuyder-

huyzen besloten hun deel bij te dragen aan 

de oplossing van dit groeiende probleem. 

Zowel in Waaigat als in het naburige vis-

sersgehucht Nettekuil wordt een fors aantal 

kleine huizen gebouwd met het doel ont-

heemde Haribidanen een permanente 

woonplek te bieden. Een woordvoerder van 

de senatoren vertelde dat de senatoren Zuy-

derhuyzen de besluiteloosheid die onder 

veel gezagdragers heerst niet langer aan 

konden zien. “Natuurlijk is er geen makke-

lijke oplossing en is er altijd weerstand van-

uit de plaatselijke bevolking. Maar de Ha-

ribdianen bieden ook kansen.” Zo heeft gra-

vin Sahana besloten vissers onder de Harib-

dianen een kans te geven hun eigen bestaan 

te laten verdienen in Nettekuil waar van 

oudsher een vissersgemeenschap woont. 

Haribdianen die wat handels- of ambachts-

gerichter zijn kunnen, in beperkte mate, 
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terecht in Waaigat. Vooralsnog gaat het om 

huisvesting voor tien gezinnen in Nettekuil 

en een dertigtal in Waaigat.  

 

In Nettekuil kijkt men met enig voorbehoud 

naar de plannen van de Van Zuyderhuy-

zens. De Nettekuilse Druïde Dodde bleek 

nog een goede parabel te kennen over een 

haring die niet naar school wilde met een 

wijze les aan het einde. Echter voordat hij 

van wal kon steken kapte zijn vrouw, de na-

tuurpaladijn Lis, hem af met een kort 

“Voordat hij weer uren gaat  kletsen, zet 

maar in de krant dat we hier best snappen 

dat die mensen ook moeten eten en dat er 

genoeg vissen in de zee zwemmen voor ie-

dereen.” Wellicht dat het voorbeeld van de 

senatoren  Zuyderhuyzen anderen ook aan-

zet tot actie. 

 

Oud-senator Salvaggio kondigt vertrek 

uit politiek aan 

 

Onverwacht heeft bekend oud-senator Ge-

rardus Salvaggio aangekondigd zich per-

manent terug te trekken uit de Eleriaanse 

politiek vanwege persoonlijke redenen. De 

oud-senator, vooral bekend van uitspraken 

zoals dat de senator Elric “knettergek” was, 

en dat senator de Biënhof “zich kapot moest 

schamen” voor bepaalde wetsvoorstellen, 

heeft aangegeven meer tijd door te willen 

brengen met zijn vrouw en te werken aan 

zijn gezondheid. “Het is erg jammer dat ie-

mand die zo direct uit het hart sprak niet 

meer in de senaat zal plaatsnemen,” aldus 

senator De Bree over zijn oud-collega. Se-

nator Idelette de Biënhof was minder lo-

vend. “Laten we hopen dat er nu weer 

ruimte is voor beschaafde discussie in onze 

senaat.”   

 

Tovenaars gedood door wilde dieren 

 

De Woldwacht te Nulde heeft de stoffelijke 

overschotten gevonden van de meester Re-

mus Pluim, van het gilde der Magiërs, en  

meesteres Nienke Penders, van het gilde der 

Bezweerders. Beiden werden al langere tijd 

vermist sinds zij vorige maand waren ver-

trokken uit Nulde.   

  

Beiden zijn gevonden in een grot, hun keel 

uitgescheurd. De Woldwacht gaat ervan uit 

dat de tovenaars zijn overvallen door wilde 

beesten, die de tovenaars hebben gedood 

om uiteindelijk in de grot op te slaan als 

voedsel voor de winter.   

  

De burgers van Nulde en Nieuw Trollen-

dam worden gewaarschuwd om tot de 

Woldwacht in staat is geweest de groep 

wilde beesten te vangen extra voorzichtig 

op pad te gaan.   
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Vennis kondigt grote feesten aan 

 

Om aan te tonen dat betere tijden aan zijn 

gebroken heeft gravin Catharina Strazzi 

aangekondigd dat de gehele wijnmaand 

grootse feesten gehouden zullen worden in 

Vennis. De hele bevolking wordt opgeroe-

pen om zich feestelijk uit te dossen, hun 

mooiste maskers op te zetten en mee te 

doen aan het maandlange feestgedruis. Ook 

zijn hoogwaardigheidsbekleders uit het 

hele keizerrijk uitgenodigd om mee te doen. 

Geruchten stellen zelfs dat prinses Shagar 

een bezoek zal brengen aan de stadsstaat in 

Dialodor. Critici van de Strazzi menen dat 

de gravin met deze feesten de aandacht pro-

beert af te leiden van de naweeën van de La-

crima Rosso en recente grafroven uit tom-

bes in de stad. “Altijd zijn er zij die meer op 

het negatieve dan het positieve richten, 

maar daar laten wij ons niet door tegenhou-

den,” aldus de jonge gravin.   

 

Westerwouden niet pluis 

 

Steenvoorde – De burgers van Steenvoorde 

melden vreemde activiteiten in de Wester-

wouden. Waar deze wouden normaal alleen 

’s nachts gemeden worden, durven de dor-

pelingen het woud nu te allen tijde niet 

meer te betreden.  

“Ik hoor zo nu en dan gekerm diep uit de 

wouden. En ’s avonds lijkt het er wel alsof 

er soms gezongen wordt en er iets gebouwd 

wordt,” aldus lokale boerin Berta Barends. 

Berta heeft derhalve besloten te verhuizen 

naar het rustigere Nhasbit.   

Burggraaf Calesta heeft een beloning uitge-

schreven van vijf goud voor de moedige 

avonturier die het woud durft te betreden en 

verslag doet van de gebeurtenissen daar. 

Velen zijn het woud in gegaan, maar nog 

niemand is teruggekeerd.   

 

Ongekende feestvreugde in Waaigat 

 

Het van oorsprong altijd zo rustige vissers-

dorpje Waaigat lijkt sinds enige tijd te zijn 

veranderd in het epicentrum van het uit-

gaansleven aan de oostkust. Naast de in-

stroom van dankbare Haribidiaanse bewo-

ners (zie bericht elders in deze krant – red.) 

is een centrale rol weggelegd voor de Rode 

Molen, de theater- en uitgaansgelegenheid 

vanuit waar het Steekspeer Theater haar op-

tredens organiseert.   

 

Waar vroeger de lokale vissers al vroeg in 

de ochtend erop uit trokken om de netten uit 

te gooien, lijkt iedereen nu tot in de vroege 

uurtjes feest te vieren. Een toevallige pas-

sant – schijnbaar op weg terug naar huis - 

geeft enthousiast antwoord op de vraag hoe 

dit wordt ervaren: “Er zwemmen heel veel 

vissen in de zee, maar tegenwoordig gooien 
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we onze hengel uit in de Rode Molen! En 

teruggooien?! Nee!”  

 

Onze correspondent bracht ook een bezoek 

aan de Rode Molen zelf. Hier waren de fes-

tiviteiten nog volop aan de gang. Er werd 

gedanst op de bar, het bier vloeide rijkelijk 

en te midden van al dit vermaak lag (de naar 

verluid) nieuwe technisch assistent van het 

Steekspeer Theater luidkeels zingend met 

een bosje lavendel op de piano.   

 

Kunstrubriek 

 

In zachte stralen  

des nachtenszons gloeds  

Komt hij vriendelijk dwalen  

Jean-Bob du Clou  

  

Met grijze manen  

Licht zeilend  

op Notts zachte adem  

  

Met twinkelende ogen  

die Freyr zou gedogen  

Ach, zou ik daar in staren mogen  

  

Met een lach  

van zacht deinende muzieknoten  

worden mijn oren overgoten  

  

Bragi, ben jij het  

die mij opzoekt in de nacht?  

Kom je ons snel weer vereren  

met een gedicht vol passie en pracht  

Met wijsheid en advies  

in onze tijden van onmacht?  

  

Welbespraakt  

en tot Salacia ons komt opwarmen  

Luister ik  

naar gedichten in jouw sterke armen  

 

Uw horoscoop door Madre Monica 

 

Tweeling 22e Bloeimaand – 21e Zomer-

maand  

De komende periode kan voor de Tweeling 

een periode van verandering zijn.  Met 

name Aphrodite en de Zon in de Maagd 

kunnen voor veel mogelijkheden zorgen. 

Jouw heersende planeet Hermes kan tot de 

23ste in de Weegschaal zorgen voor geluk 

en betrouwbaarheid in contact met andere 

mensen. Je kunt veel geluk hebben, maar 

dient niet te zwijgen over dat wat jou bezig-

houdt. Het geluk zal je toelachen en je wilt 

praten en gevoelens aan mensen tonen. Be-

denk dat mensen gewend zijn aan je open 

manier van converseren. Ze zullen het fijn 

vinden jou te horen praten en te leren van 

wat jij aangeeft. Je moet dit niet overdrij-

ven, omdat mensen dan het idee hebben dat 

jij kapsones hebt of egocentrisch bent.   
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Kreeft 22e Zomermaand – 21e Hooimaand  

Hermes en Ares zullen een krachtige ener-

gie ontwikkelen, waardoor je niet alleen fy-

siek erg sterk bent, maar je ook verbaal erg 

sterk overkomt. Door deze energie heb je 

wel eens de neiging jou te snel te maken. Je 

handelt niet alleen te impulsief en speels, 

maar kan ook teveel praten. Je kunt dan nog 

wel eens dingen zeggen, die je niet zo be-

doelt. Merk je dat mensen jou dit kwalijk 

nemen of worden ze boos, zorg dan dat je 

dit snel oplost, omdat er anders problemen 

op kunnen treden, die moeilijk op te lossen 

zijn. Durf je excuses aan te bieden als je 

dingen zegt die je beter niet kunt doen. Je 

hoeft niet eigenwijs te zijn en mag het best 

aangeven als je vindt dat je mensen tegen 

het zere been aantrapt. Dit kan als gevolg 

van de opstandige Chronos nog wel eens 

optreden.   

 

Leeuw 22e Hooimaand- 22e Oogstmaand  

Deze maand zal de Zon, jouw heersende he-

mellichaam, een sterke positie innemen en 

jou helpen in elke moeilijke situatie. De 

hulp van deze drager van licht wordt uitge-

drukt in een grote mate van vitaliteit. Let op 

dat jij zo sterk overkomt dat anderen wel 

eens moeite met je kunnen hebben. Je kunt 

hierbij zelfs jaloezie opwekken bij anderen 

en zelfs bij mensen, waarvan je dit niet ver-

wachtte. In ieder geval zal je met jezelf in 

contact komen en veel meer in staat zijn om 

je onderbewustzijn naar boven te brengen. 

Het is ook een prima maand om veel te le-

ren en nieuwe kennis op te doen. Chronos, 

die normaal gesproken wel eens gericht is 

op het beperken van kansen en mogelijkhe-

den, kan nu een veel positievere rol spelen. 

Daardoor is er veel dynamiek, waardoor er 

grote veranderingen mogelijk zijn. Blijf 

hier wel bij nadenken, omdat dit zowel po-

sitief als negatief uit kan pakken. Je doet er 

dan ook goed aan om je doelen scherp te 

stellen en verlangens en ambities naar vo-

ren te brengen. Lukt dit, dan ben je in staat 

om hier veel mee te bereiken en succes te 

behalen.  

 

Maagd 23e Oogstmaand- 23e Herfstmaand  

Je zit zowel fysiek als mentaal lekker in je 

vel, waardoor je fitheid duidelijk naar voren 

komt. In je vrije tijd wil je er op uit trekken 

en de natuur in gaan of lekker naar de her-

berg. Tracht wel een balans aan te brengen, 

omdat je anders de neiging hebt jezelf voor-

bij te lopen. Je krijgt hulp van de Maan, die 

jou gelijk al in het begin van de maand helpt 

om beslissingen vol te houden. Omdat de 

Volle Maan in de gevoelige Vissen staat, 

kun je hier wel eens moeite mee hebben en 

weet je niet altijd wat nu wel en niet goed 

voor je is. Mocht je hier stress door ervaren, 

laat je dan eens voorlichten door iemand die 

er verstand van heeft. Rond de periode van 

de Volle Maan zal je een beschermende 
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energie voelen, die je kunt versterken door 

stenen en kristallen, die je een balans hel-

pen vinden. De Nieuwe Maan aan het eind 

van de maand kan je standvastig maken, 

maar let op onenigheid die met andere men-

sen kan ontstaan. Soms is het verstandig om 

water bij de wijn te doen.  

 

Weegschaal 24e Herfstmaand- 23e Wijn-

maand  

Het leven van de Weegschaal kan deze 

maand prima in balans zijn en dit kan 

vooral komen vanuit de energie die Aphro-

dite in de Maagd bijna de hele maand laat 

zien. Wanneer je deze periode iets fout 

doet, zal je het morgen automatisch goed 

doen. Je hoeft niet bang te zijn dat het alle-

maal verkeerd zal gaan, omdat alles vanzelf 

weer goed zal komen. Het zal steeds be-

langrijk zijn om te bedenken wat je nodig 

hebt om balans te blijven houden. Chronos 

in de Waterman kan wel eens zorgen voor 

wat tegenwerking als het gaat om dingen 

die belangrijk zijn. Dit kunnen besluiten 

zijn, het ondertekenen van contracten of be-

langrijke veranderingen. Over het alge-

meen zal de Weegschaal prima in staat zijn 

om er iets moois van te maken.  

 

Schorpioen 24e Wijnmaand- 22e Slacht-

maand  

De vooruitzichten voor de Schorpioen dui-

den op verandering in het levensbeeld en 

vooral de houding ten opzichte van zich-

zelf. Het wordt een bijzondere maand, die 

gericht is op familie, huiselijkheid en een 

nieuwe relatie. Als Waterteken is het een 

maand om extra kracht vanuit de Maan te 

ontvangen. Dit hemellichaam neemt een 

gunstige positie in en is normaal gesproken 

verantwoordelijk voor problemen en ang-

sten die een Schorpioen met zich mee-

draagt. In dit geval kan de Maan zorgen dat 

deze wat op de achtergrond komen te staan. 

Verder zal één van je heersende planeten, 

Chronos, in een sterke positie staan. Als ge-

volg hiervan zal dat, wat verborgen is voor 

datgene wat we fysiek waarnemen en zich 

dus niet aan de oppervlakte bevindt, belang-

rijk zijn. Het zal een maand worden, waarin 

je geconfronteerd wordt met mensen, die op 

een andere wijze en met andere kijk in de 

wereld staan. Je hebt de neiging om hier 

normaal gesproken conflicten vanuit jouw 

eigen denkwijzen mee aan te gaan. Als je 

geconfronteerd wordt met iemand die an-

ders naar de wereld kijkt, is een conflict 

mogelijk. Durf deze aan te gaan en deins 

niet terug, omdat je anders emoties op gaat 

kroppen en je er dan later mee geconfron-

teerd wordt.  

 

Boogschutter 23e Slachtmaand- 21e Win-

termaand  

De voorspellingen zijn voor de Boogschut-

ter toch wel wat vijandig met intense 
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energie en dan vooral op gebied van com-

municatie, geld of bezittingen. Er wordt 

echt aangeraden om jezelf onder controle te 

houden en te bedenken dat je hier alle mo-

gelijkheden toe hebt om dit te voorkomen. 

Blijf dus steeds goed nadenken en zorg dat 

eventuele conflicten vaak komen, omdat je 

dingen niet begrijpt en bepaalde situaties 

dan verkeerd kunt begrijpen. Tracht dus na 

te blijven denken en zorg dat je interessante 

en nuttige dingen doet om je diepste emo-

ties er uit te kunnen gooien. Het kan deze 

maand dus soms best wel wat energie kos-

ten, wat het lastig kan maken en veel in-

spanningen zal vergen om ermee om te 

gaan. Er zijn echter ook vele positieve kan-

sen om er iets van te maken en daardoor zal 

de inspanning ook zeker veel moois op kun-

nen leveren. Door de ongunstige positie van 

Hermes, die verantwoordelijk is voor het 

beperken van de mogelijkheden van je te-

ken, kun je je op sommige punten echt niet 

inhouden. Maar houd jezelf beter in be-

dwang, omdat de moeilijkheden die volgen 

op ondoordachte uitingen of zelfs daden 

juist zorgen voor de vijandige energie. 

Zeus, jouw heersende planeet neemt een 

krachtige positie in, waardoor je over het al-

gemeen wel zeer strijdbaar bent. Dat kan 

natuurlijk erg positief zijn, zolang je dit 

maar op een positieve wijze gebruikt en je 

agressie in weet te tomen.  

 

Steenbok 22e Wintermaand – 20e Louw-

maand  

Deze periode zal voor de Steenbok in veel 

opzichten belangrijk zijn, omdat er toch 

veel goede energieën zijn. De maand start 

erg mooi en kan ervoor zorgen dat je zeer 

creatief, fantasierijk en fantasievol bent. 

Het wordt een zeer dynamische tijd, waarbij 

er op vele gebieden van je leven signifi-

cante veranderingen te bespeuren zijn. Bij-

zonder zal zijn dat jij die zelf niet hoeft op 

te starten, maar die door een gunstige pla-

netaire energie op kunnen treden. Met name 

Chronos heeft een zeer gunstige invloed op 

jou en je zult hier dan ook zeker wel van 

profiteren. Jouw heersende planeet zal er-

voor zorgen dat je niet alleen een grote mo-

tivatie hebt, maar je ook erg vitaal bent. 

Niet iedere Steenbok is in staat om vol-

doende motivatie te hebben, waardoor je in 

dit geval moet trachten om dit toch wel te 

gaan voelen of eventueel problemen op te 

lossen. Omdat Ares en de Maan verant-

woordelijk zijn voor een tegenwerkende 

kracht, zal je soms wel wat weerstand en te-

genstellingen ervaren, waardoor niet alles 

even makkelijk zal verlopen.  

 

Waterman 21e Louwmaand – 18e Sprokkel-

maand  

Deze periode zal in het teken staan van alle 

eigenschappen die jou maken wie je bent. 

Dit zal zowel op fysiek als mentaal gebied 
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liggen. Op veel gebieden van je leven ko-

men er dan ook zeker veranderingen, die 

over het algemeen niet voor al teveel span-

ning zorgen en waarbij er uitstekende resul-

taten kunnen zijn en je veel kan bereiken. 

Een belangrijk voordeel zal de krachtige 

Zon zijn, die normaal gesproken zorgt voor 

weerstand en opstand in het gevoelsleven 

van de Waterman. Deze maand zal de Zon 

samen met Chronos zorgen voor heel wat 

actie. Chronos is jouw heersende planeet en 

zal juist zorgen voor vele kansen en moge-

lijkheden om te ontwikkelen, zonder dat je 

veel negativiteit oproept. Als gevolg hier-

van zullen belangrijke mijlpalen uit jouw 

leven de revue passeren en jouw aandacht 

vragen. Door deze acties is het wel belang-

rijk om orde in je leven te brengen, door 

dingen op het juiste moment te doen. Doe 

je dit onvoldoende dan kan je toch in de 

problemen komen en zal stress optreden. Je 

kunt dan ook kwetsbaar worden, waarbij er 

aangeraden wordt om dingen toch niet al te 

persoonlijk te nemen.  

 

Vissen 19e Sprokkelmaand- 20e Lente-

maand  

Er komen goede tijden voor de Vis aan, die 

snel zullen komen, maar er nog niet hele-

maal zijn. Deze maand is een instabiele 

maand, die echter achtereenvolgens tot 

meerdere gunstige resultaten kan leiden. 

Om dit te doen, moet je niet alleen aan 

jezelf denken en je best doen om het ande-

ren ook naar de zin te maken. De instabili-

teit zal echter niet teveel grote obstakels op-

leveren. Je moet er wel hard voor werken en 

zal veel energie kwijtraken, maar uiteinde-

lijk zal je steeds succes behalen. Zeus, de 

heerser van de Vis, neemt een goede positie 

in en zal versterkt worden door een even-

eens goede stand van de Maan. Je bent hier-

door zeer flexibel en kan beslissingen ne-

men, die veel profijt op zullen leveren. Als 

omstandigheden vlak voor je ogen verande-

ren, ga dan niet al te passief reageren, maar 

handel ook niet te impulsief. Er wordt van 

je gevraagd om op een adequate wijze te 

handelen en dat is soms door er gelijk op te 

reageren en soms door even af te wachten. 

Je zult dus extra alert moeten zijn op wat je 

hart en intuïtie zeggen.  

 

Ram 21e Lentemaand – 20e Grasmaand  

Het wordt een actieve maand en misschien 

wel meer dan je eigenlijk van plan bent. 

Toch zal je alles wel steeds op een overwo-

gen wijze doen, waardoor het wel veel tijd 

en energie kost. Je kunt echter wel doen wat 

je wilt en zal ook erg productief zijn. De 

Zon in de Maagd zal voor jou een ongun-

stige positie innemen, waardoor er gebrek 

aan vitaliteit kan zijn en het soms lijkt alsof 

er meer nadelen dan voordelen zijn. Chro-

nos zal echter problemen en angsten waar 

de Ram mee loopt weer wat in evenwicht 
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brengen. Deze planeet kan zowel zakelijk 

als persoonlijk positieve energie brengen 

om toch wmet de energie van de Zon om te 

kunnen gaan. Let wel op dat jij jezelf niet 

teveel aan anderen aan gaat passen. Met 

name je emoties kunnen dan opspelen en 

zorgen dat je minder controle hebt over de 

acties en uitspraken van mensen in je om-

geving.  

 

Stier 21e Grasmaand – 21e Bloeimaand  

Hermes straalt deze maand veel kracht uit, 

omdat die het grootste deel van de maand in 

sympathieke Weegschaal beweegt. Daar-

door kun jij je deze periode beter uitdruk-

ken en zal je zowel zakelijk als privé prima 

in staat zijn emoties en ratio in balans te 

brengen. Misschien zal je niet altijd in staat 

zijn datgene te zeggen wat je wilt, maar er 

zijn gelukkig geen al te heftige kosmische 

energieën die jou tegenwerken. Aphrodite 

en Zeus zullen tot veel geluk delen, waar-

door je erg optimistisch bent en dingen kan 

doen die op vele gebieden profijt zullen op-

leveren. Dit kan een goede uitwerking heb-

ben op zowel romantiek, vriendschap als fi-

nanciële en zakelijke aangelegenheden. 

Wat er ook gebeurt, het kan een volgende 

stap in je leven zijn, waarbij je in staat bent 

buiten jezelf te treden. 

 

Te koop: goudkleurige poezenbeeldjes. 

Vraagprijs 8 aqualieten, Adres via redactie. 

Ingezonden bericht 

 

Stap... stap... stap...  

Je loopt om me heen,  

ik lig in het midden van de kamer.  

Naakt, je kan bijna alles zien,  

gelukkig heb ik nog een handdoek om.  

  

Je komt naar me toe  

Je laarzen klinken op de vloer.  

Stap... stap... stap...  

  

Ik zie je niet, want ik lig op mijn buik.  

Ik hoor je adem, dicht bij mijn hals  

Trillend wacht ik op je aanraking  

  

Eén vinger... twéé vingers, tien vingers.  

Nu komen je handen erbij.  

  

Ik voel je inspannen  

en ik ontspan.  

  

Een tinteling gaat door mijn lijf  

Dan een pijnscheut!  

Ik adem uit en zet me schrap  

en na een tijdje zijn al mijn spieren slap  

  

Jean-Bob, dankjewel voor de heerlijke mas-

sage! 

 

EMPORUM Pastielje 

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk 

en glazen kandelabers. Alle artikelen nu tegen 10 pct korting! 

EMPORUM Pastielje, al vijfenveertig jaar een begrip voor tove-

naars, orakels en anderen die verlichting zoeken. 
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Senatrice Sandra Waters betrapt op 

wild feest 

 

Door Evert Nanning - Recentelijk verkozen 

senatrice Sandra Waters uit Aa is vorige 

maand betrapt tijdens een wild feest in het 

buitenhuis van een vriendin, jonkvrouw 

Kalmhout. Mevrouw Water werd dansend 

op een tafel gezien omringt door meerdere 

glazen wijn en andere dranken.   

In herensociëteit Confide te Aa sprak uw 

correspondent onder het genot van een 

goede sigaar en met een glas whiskey in de 

hand met ex-Senator Thomas Wilhelm van 

Oosterlaak. Volgens Senator van Ooster-

laak is het een schande dat een vertegen-

woordiger van de provincie dit soort gedrag 

vertoont. Hij twijfelde openlijk aan het ver-

mogen van mevrouw Waters om de provin-

cie te kunnen leiden alvorens hij zichzelf 

liet vergezellen naar een van de privé ver-

trekken in de sociëteit.  

Onder een deel van de gewone burgers is de 

populariteit van mevrouw Waters sinds her 

voorval alleen maar toegenomen. Lokale 

herbergier Thomas de Braam sprak vol be-

wondering “Kijk zij kan gewoon lekker een 

feestje vieren net als wij”.   

 

Roofmoord op Incendiaanse markt 

 

Eleriaanse handelaren maken melding van 

een gewelddadige overval op een lokale 

markt in Incendia, waarbij meerdere doden 

zouden zijn gevallen. Desgevraagd bevesti-

gen de Incendiaanse autoriteiten dat er een 

“incident” is geweest en dat de verantwoor-

delijke criminelen inmiddels zijn opgepakt. 

Rein Mollema, een handelaar uit Nieuw-

Woudenburg die al enkele jaren toestem-

ming heeft Incendia in te reizen voor han-

del, merkt op: “Het leek meer op een op-

stand dan een roof. Maar goed, als de Incen-

dianen zeggen dat het een roof was, dan zal 

ik het wel verkeerd gezien hebben. Ik blijf 

graag in Incendia komen.” 

 

Advertentie 

 

Grote uitverkoop bij Handelshuis 

de Rand 

 
Laat u niet gek maken door hen met 

een grote mond. 

Handelshuis de Rand biedt nog 

steeds de beste kwaliteit in alle 

soorten galanterieën, luxe-, Vene-

siaanse, Incendiaanse, Haribdische 

en Umbrische artikelen, zouten, 

kaarsen, krijten, ampullen en nog 

veel meer. Gespecialiseerd in magi-

sche drankjes voor de kenner. Kor-

ting op alle producten. 

 
Zij die het weten, kopen bij de Rand. 

Bezoek ons nu, overal in Umbrië 
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GEZOCHT   

VOOR KETTERIJ, BRANDSTICHTING, MOORD EN HET 
ZICHZELF UITGEVEN VOOR EEN INQUISITEUR  

 

De keizerlijke inquisitie zal een  

BELONING VAN 25 GOUDSTUKKEN   

betalen voor  

DE GETEKENDE MAN  

  

LEVEND OF DOOD  

  

PAS OP: EXTREEM GEVAARLIJK  


