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Schola Magica opent deuren
De geleerde en magiër Mefestos, een man van
respectabele leeftijd heeft recent een nieuw
instituut in het leven geroepen. De Schola
Magica. De Schola tracht magiërs met
gelijkgestemde ideeën bij elkaar te krijgen om
hun kennis te delen en hun magie te
verbeteren. Tevens hopen zij nieuwe magiërs
op te leiden.
De Hertog heeft aangegeven de Schola
voorlopig 6 maanden te dogen, waarna hij zal
besluiten of de school binnen de grenzen van
het Hertogdom welkom is en kan blijven
opereren.
Het is voor het eerst dat er een werkelijk
georganiseerd instituut is voor tovenaars en
wellicht vreest de Hertog voor consequenties
van het bundelen van deze krachten?

noordelijke legerpost richting de Shugenja
eilanden.
De Hogepriester Bertrand de Droeve gaf aan,
dat hij en al zijn priesters op geen enkele wijze
betrokken zijn geweest bij die bloederige
taferelen en hij betreurt de slechte naam welke
zijn geloof hierdoor heeft opgelopen. Wie of
wat er dan achter de aanvallen zat kon hij
echter niet vertellen.

Adel in Turingenstad
Recent heeft een van onze verslaggevers
ontdekt dat de zoon van Baron Frederik Johan
(zie artikel Baronie van Raanor aangevallen)
zich al enige tijd in onze hoofdstad ophoudt.
Klaarblijkelijk is hij daar als gast van de
Hertog zelf. Helaas zijn wij nog niet in staat
gebleken dit heerschap te kunnen interviewen
over de reden van zijn aanwezigheid.

Baaronie van Raanor aangevallen
In memoriam :
Volgens berichten uit de Baronie is onze
buurstaat de laatste tijd enkele malen
aangevallen door wezens van buitenaf. Hierbij
ging het meestal om groenhuiden en ondoden.
De aanvallen welke eerder al de grenzen van
het Hertogdom teisterden lijken nu verschoven
te zijn naar de Baronie.
Volgens een vertegenwoordigen van Baron
Frederik Johan, heer der Raanor zijn alle
aanvallen met gemak afgeslagen, maar zijn uit
voorzorgen toch de grenzen versterkt en
dichtgegooid.
De
teruggelopen
handelsbetrekkingen
hierdoor
met
het
Hertogdom
worden
betreurt,
maar
noodzakelijk geacht.

Tempel van Helos ontkent
Een woordvoerder van de Tempel van Helos in
de hoofdstad Turingenstad verklaarde enkele
dagen geleden elke betrokkenheid bij de
aanvallen op het klooster de Witte Haven en de

De Tempel van Helena heeft een van haar
zonen verloren.
Hierbij gedenken wij de Heer Endar,
verdediger van de zwakken en aspirant ridder
in de orde van Helena.
Helaas te vroeg van ons ontnomen.

