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Nieuwe aanwinst der Gouden
Ridders
De leegte die is achtergelaten door het verlies
van onze geliefde Heer Beodon Berendal,
Gouden Ridder van het Hertogdom van
Turingen, bij het volk beter bekend als Heer
Beodon de Dappere, is na lange tijd opgevuld.
De Hertog heeft zijn vertrouwen geschonken
aan Heer Marcellus de Zwarte, ook geen
onbekende uit de rangen der Zilveren Ridders,
en hem benoemt tot tiende Gouden Ridder van
het Hertogdom van Turingen.

Rust keert weder in Turingenstad
De afgezanten van de Shugenja, de Elfen en de
Dwergen zijn de afgelopen weken langzaam
aan allemaal vertrokken uit onze hoofdstad om
naar hun eigen landen terug te keren. De
vergaderingen met de Hertog zijn blijkbaar
allen ten einde. Wat er precies allemaal
besproken is de afgelopen weken is onbekend,
maar het heeft ongetwijfeld iets te maken met
de gebeurtenissen enkele maanden geleden in
het klooster de Witte Haven en de aanvallen op
ons land door de groenhuiden.

Tempel van Helos onder curatele
Bij Hertogelijk besluit is de tempel van Helos
onder bescherming geplaatst van de Zilveren
Ridders. Bronnen van onze verslaggevers
melden echter dat dit niet is om de priesters te
beschermen, maar juist om ze in de gaten te
houden. Er gaan namelijk geruchten dat de
Tempel van Helos iets te maken heeft met de
aanvallen op diverse locaties de laatste tijd.
Geen enkele priester mag nog zonder escorte
door de stad reizen en iedere priester van Helos
die de stad wenst te betreden wordt in de
beschermde vertrekken van de tempel
ondergebracht door de Zilveren Ridders.

Buitenposten versterkt
De Hertog heeft naar iedere buitenpost van het
rijk extra soldaten gestuurd welke de afgelopen
weken allen in dienst zijn getreden en zijn
getraind. Volgens Marius van Turingen, neef
van de Hertog en lid van de Kleine Raad van
Turingen, wordt dit slechts gedaan om onze
landen en bevolking te beschermen mochten de
orken weer aan gaan vallen zoals de afgelopen
maanden enkele malen is gebeurd. Marius van
Turingen drong echter aan op het feit dat het
geenszins nodig is om ons zorgen te maken.

Oproep :
Wenst U Uw Hertog, Uw land en Uw
medemens te beschermen en te verdedigen?
Meld U dan nu aan voor de militie!
Uw kleding, uitrusting en training worden
volledig verzorgd en vergoed EN U ontvangt
een geldelijke beloning voor Uw diensten!
Spanning, avontuur en saamhorigheid wachten
op U!
Aanmelden kan bij Uw plaatselijke militiepost.

