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RELLEN IN straten 
Hellup! R zijn relluh in de stad. Wij zijn aangevalluh, ik snap het niet 
mier. Maar ik ben en in de war en ik ga er wat aan doen. De re.. 
redak.nee fout.de krantenbaas is dood. Ik ben de schoonmaker en 
nou moet de krant af zijn. Het is een zooitje. Alle buroos zijn overhoop 
gegooit en ook buiten is het vechten. Wie gaat mij betalen. Overal inkt, 
die vlekken zijn echt niet te doen. Dat wordt soppen. En nou staat 
mijn zombie op het laatste restje zeep te kouwen. Zo ken ik toch niet 
werkuh. Overal troep en herrie buiten. Boeventuig dat steelt. 
Geschreeuw dat het allemaal nie zo kan, en dat is zo! Nou zit er ook 
een of ander beest heel stilletjes op het tapijt te piesen. He! Lang oor, 
gaat het mijn niet nog moeilijker maken. En wat ben jij eigenlijk?  

(correctie) 

Aanbieding!  
 

Appels 
 

Slechts 5 zilver per 
stuk! 

 
Kom naar Gerard 

Roen te Man 
District der Gekwelden 

Schrijffouten voorbehouden 

 

Eeuwige Rustvelden Bezaaid met PLANTEN 
 
Van een verslaggever 
Om onverklaarbare reden zijn afgelopen nacht duizenden 
bomen en planten gegroeid op de eeuwige rustvelden. 
Grote gedeelten van de velden zijn bedekt geraakt met 
paardebloemen, maar er zijn ook verschillende soorten 
struiken en zelfs bomen gezien.  
 
Ooggetuigen spreken van “een schitterend goen-geel vlak” 
en “een waar wonder”. Ook uw verslaggever was zeer 
onder de indruk van alle pracht en praal. 
 
Het is onduidelijk wat de huidige status is van de eeuwige 
rustvelden in het kader van de orderhandhaving in de 
stad. Wegens omstandigheden die elders in deze krant 
vermeldt staan was huis Lich niet bereikbaar voor 
commentaar hierop.  

ZELfmoordterroristen vermoorden 
vooraanstaande burgers 

 
Bij een terroristische aanslag gedurende de rechtzaak tegen Thundar de barbaar zijn 
verschillende vooraanstaande burgers van de Necropool omgekomen, waaronder Anastazia 
Mazar, Ruslan Farruk en Brielov Lich. Het lijkt erop dat een aantal zelfmoordterroristen een 
explosief naar binnen gesmokkeld hebben bij, die tijdens de rechtzaak tot ontploffing gebracht 
is. Alle aanwezigen bij de rechtzaak zijn hierbij omgekomen. Sporenonderzoek op het plaats 
delict heeft uitgewezen dat er enkele onbekende personen aanwezig moeten zijn geweest. De 
restanten waren echter zo verminkt dat identificatie onmogelijk is. Het is vooralsnog onduidelijk 
of Thundar ook bij de aanslag om het leven is gekomen.  
 
In de drie huizen is ontzet gereageerd op het nieuws. Huis Mazar sprak over “een waar drama”  
en “een groot verlies voor de stad”. Huis Lich kondigde aan dat een grootscheeps onderzoek 
naar de aanslag gestart zou worden, maar het is vooralsnog onduidelijk wie het onderzoek moet 
gaan leiden. Gezien de eerdere aanslagen is het huis van de Traan de belangrijkste verdachte in 
de zaak. In tegenstelling tot eerdere aanslagen heeft huis Traan de aanslag echter niet opgeëist. 
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VLINDERS GESIGNALEERD 
 
In het noordoostelijke gedeelte van de 
stad zijn vlinders gesignaleerd. Het zijn 
prachtige kleurrijke wezens die vrij 
rondfladderen. Het is onbekend waar de 
vlinders vandaan komen. Er werd 
algemeen aangenomen dat deze wezens 
al verschillende eeuwen uitgestorven 
waren. Of de terugkeer van de vlinders 
samenhangt met de onverklaarbare 
plantengroei op de eeuwige rustvelden 
is ook niet duidelijk.  
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Verloren Blaren 
	  
De Korenbloem of Centaurea 
Cyanus is al zo oud als de Necropool 
zelf. Er zijn echter maar weinig 
lieden die kunnen claimen hem ooit 
gezien te hebben. Al bijzonder snel 
kwam deze felblauwe bloem met 
stam van ca. 60 cm. op de Leyst der 
Bedreyghde Bloemen te staan. (ca. 
2820) Toentertijd opgesteld door 
huize Alchemus met als doel 
bedreigde planten en bloemen van 
uitsterven te behoeden.  
 
Het mocht niet baten want rond 
2850 werd het laatste exemplaar 
door Bernardus Hemelvaarder uit de 
grond gegraven en vakkundig 
gedroogd voor het nageslacht. (De 
laatste Korenbloem is tegenwoordig 
te bewonderen in zaal 7 van het 
Natuurhistorisch Necropolitisch 
Museum.) 
 

Er is weinig bekend over dit wonderschone ras. In 
een antiek biologieboek schreef Rembert Dodoens: 
"’t Water van de koorenbloemen ghedistilleert 
gheneest de roodigheydt, pijne ende weedom der 
ooghen als ’t dickwijls daarin gedruypt wordt ende 
de oogen daarmede gewasschen." 
 
Gezien de recente gebeurtenissen is het mogelijk dat 
de Korenbloem weer teruggekeert is in de stad. Wij 
houden u uiteraard op de hoogte! 

 
Onduidelijkheid over opvolging Anastazia mazar 

En hier is er ook geen stukkie ingeleverd. Ik doe mijn best hoor. Er is niemand meer de baas. 
Mazar niet. Lich niet. Farruk niet. Carcass niet. De krantenbaas niet. Wat moet ik nou ? Die 
Frits loopt te roepen dat hij de baas is schijnt, maar het is toch om te huilen. Gaan ze allemaal 
opeens vakantie houden in Meya Catunta, maar laten mij met de zooi zitten. De man van de 
straat wordt maar weer eens aan zijn lot overgelaten. Eerst willen ze dat alles maar voor ze doet 
met ja meneer, nee meneer. Maar als je hennie een beetje bang maakt met 
zellufmoordte…ter..teroristen. Ik weet niet wat ze gedaan hebben, maar de lucht ruikt nu fris en 
er groeien sprietjes uit de afvoerputjes. Het riool is helemaal verstopt met groenige drap en er 
vliegen kleine zoemende dingetjes om mijn oor. En dweil doet het um niet meer hoor! Help! 
Help! 
 

ONREGELMATIGHEDEN IN 
DISTRICT DER GEKWELDEN 
 
Om onbekende reden hebben zich 
diverse malen onregelmatigheden voor 
gedaan in het district der gekwelden. 
Ondanks dat het nooit erg rustig te 
noemen is in het district was het 
gisterenmiddag onrustiger dan anders. 
Huis Lich was niet bereikbaar voor 
commentaar, maar de geruchten gaan 
dat huis Blasphemus betrokken is bij 
de onregelmatigheden. 

ZATERdagavond editie niet verschenen 
wegens technische problemen 

 
Wegens technische problemen bij de distributie vsn de 
krant is de editie van gisterenavond niet verschenen. Wij 
willen hierbij onze excuses aanbieden aan onze vaste 
lezers wegens het ontstane ongemak. 


