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Hoog bezoek voor Turingenstad
Er is de afgelopen week belangrijk bezoek
gearriveerd in onze hoofdstad. Een delegatie
van dwergen en een van de elfen van koningin
Melisandra kwamen aan in Turingenstad. De
preciese reden voor hun bezoek is onbekend en
ze worden zelden buiten het paleis gezien,
maar er gaan geruchten dat de drie partijen aan
het spreken zijn over een aanval op de orken,
om zo hun landen voor eens en voor altijd
veilig te stellen. Hoewel dit slechts geruchten
zijn is er inmiddels ook een contingent van 30
elfse boogschutters gearriveerd in de havenstad
Driebruggen alwaar zij de soldaten van de
Hertog gaan versterken.

Piraterij duikt weer op
Waar gedacht werd dat piraterij een
uitgestorven beroep was heeft onlangs een
vreemde gebeurtenis plaatsgevonden. Een
schip is in stukken aangesploeld aan de kust
van het Hertogdom. De vondst werd gemeld
door een aantal vissers. Zij verklaarden geen
overlevenden gezien te hebben bij het wrak,
maar tot dus ver zijn er nog geen lichamen
aangespoeld volgens de authorieteiten..
Zouden er dan toch nog piraten rondvaren en
de kindersprookjes verteld ’s avonds voor het
slapengaan nog een kern van waarheid
bevatten?

Hofmagier Mentor reist naar de
Shugenja eilanden
De precieze reden van zijn reis wilde de
hofmagier van Hertog van Turingen niet
bekendmaken, Hijzelf zei lachend: “Ook een
meestermagier is wel eens toe aan vakantie”.
De tien militia soldaten die hij bij zich had
leken echter meer voorbereid op strijd dan op
vakantie.

Mentor vertrok begin van deze maand en zal
dus over ongeveer twee weken aankomen bij
het volk van het zwaard zoals de Shugenja
ookwel genoemd worden. Het staatsblad zal u
trachten op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen aldaar.

Oproep van de Hertog
De hertog heeft te kennen gegeven dat alle
avonturiers die naar het klooster van Helena
waren afgereisd om het te beschermen welkom
zijn in Turingenstad en dat hij hen graag
persoonlijk zou willen bedanken.
Enkele van de avonturiers zijn reeds aanwezig
in onze hoofdstad, maar de Hertog gaf aan te
hopen dat ook alle anderen spoedig naar zijn
stad zouden afreizen.

Namens de Hertog Michael van Turingen en
de Kleine Raad :
Onze dank gaat uit naar allen die hebben
gereageerd op de oproep om het klooster ‘De
Witte Haven’te beschermen met lijf en leven.
Het is daarom ook met oprecht verdriet dat wij
ons respect en meededogen betuigen aan hen
die gevallen zijn in die strijd en hun omgeving.
Mogen de poorten van de onderwereld voor u
openstaan en de Goden neerkijken op uwer
gepleegde daden.

Wilt u iets kwijt of heeft u iets te vertellen?
Wilt u iets vinden of heeft u iets bekend te
maken?
Wat het ook mogen zijn, laat het staatsblad van
Turingen u helpen.
De hertogheleijcke courant is ieders vriend.
Stuur een bericht naar onze krant met uw
mededeling en wij plaatsen hem voor u tegen
slechts een geringe vergoeding.

