
De  Hertogheleijcke  Heraut 
het officiële staatsblad van het Hertogdom van Turingen 

editie mei 638 
 
 
Alexei, de gouden ridder, verslaat 
indringers en brengt veiligheid 
terug naar het Hertogdom 
 
Generaal Alexei, hoofd van de gouden ridders 
leidde zijn leger van zilveren ridders en militia 
soldaten naar de overwinning nabij het klooster 
de Witte Haven. Zodra het nieuws van de 
invasie de Hertog bereikte stuurde deze een 
groot leger op de indringers af. Helaas kwam 
de defensie macht te laat om de vernietiging 
van het klooster te voorkomen, maar de 
verantwoordelijke groenhuiden hebben hier 
met hun leven voor betaald. 
Inmiddels lijken de landen weer veilig en 
verzekert generaal Alexei ons dat bijna alle 
orken verdwenen zijn. Een klein contingent 
van soldaten zal nog enkele weken achter 
blijven om zeker te zijn dat ook de laatste 
orken verdreven of gedood zullen worden. 
 
 
Commandant Tristan bedwingt 
vrijlating van gevangenen 
 
Aan het hoofd van de plunderende orken stond 
hun hoofdman genaamd Marak, een groenhuid 
van het wreedste soort. Marak had de invasie 
geleid en de aanval op het klooster en de 
nabijgelegen boerderijen aangevoerd. Gelukkig 
waren er een aantal avonturiers naar het 
klooster gekomen om het te beschermen en 
hebben zij Marak lange tijd op kunnen houden.  
 
Helaas waren ook deze helden na enkele dagen 
genoodzaakt zich terug te trekken en te 
vluchten voor de orken. Hierbij waren enkele 
van hen ongelukkigerwijs gevangen genomen. 
Onder hen was ook de vrouwe Kayley, lid van 
de kleine raad van de Hertog. Zij was tot het 
laatst gebleven in een poging zoveel mogelijk 
mensen te laten ontsnappen. Helaas werd zij 
hierbij zelf gevangen genomen. 
 
Toen Marak in het nauw gedreven werd door 
de gezamelijke legers van Generaal Alexei en 
Commandant Tristan, heeft deze laatste de  

 
 
onderhandelingen geopend met Marak in de 
hoop de gevangenen vrij te krijgen. En met 
succes! Marak heeft alle gevangenen 
vrijgelaten in ruil voor zijn persoonlijke vrije 
aftocht. 
Deze heeft hij gekregen van commandant 
Tristan, maar alle andere orken die erbij 
aanwezig waren waren minder fortuimlijk en 
zullen ons land nimmer meer aan kunnen 
vallen. 
 
De bevrijdde gevangenen zijn vervolgens naar 
Turingenstad gebracht waar zij op krachten 
konden komen en konden bijkomen van de 
gruwelijkheden welke zij moesten doorstaan 
tijdens hun gevangenschap. 
 
 
Klooster van Helena in puin  
 
Het befaamde klooster en bedevaarts oord, “de 
witte haven’ wat al ruim 200 jaar een plaats 
van rust en kalmte was in het Hertogdom is 
wreed verwoest door de orken bij hun inval in 
ons land. Alle gebouwen zijn ingestort en een 
groot vuur heeft de rest verwoest. 
De monniken echter waren gelukkig allen nog 
in leven. Nadat het leger van de Hertog de 
invasie van orken gestopt had en alle 
groenhuiden had verjaagd is kapitein Gawain 
met een contingent zilveren ridders naar het 
klooster gehaast. 
Daar vonden zij een grote ravage, maar bij het 
doorzoeken van het puin vonden zij onder een 
ingestorte muur een ingang naar de 
schuilkelder van het klooster. Hierin vonden 
zij alle monniken en enkele van hun gasten. Zij 
hadden de afgelopen dagen vastgezeten in de 
ruimte toen ze daarnaartoe gevlucht waren 
voor de orken. Helaas konden zij de ruimte 
niet meer uit nadat de barbaarse wezens de 
muren naar beneden hadden gehaald en deze 
op de geheime ingang neerkwamen. 
Inmiddels verkeren alle bevrijde mensen weer 
in goede gezondheid en verblijven zij allen in 
onze prachtige hoofdstad als gasten van de 
hertog terwijl er naar een nieuw onderkomen 
wordt gezocht. 


