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OORLOG IN VOLLE GANG! 
 
De oorlog met onze voormalige bondgenoot 
gaat onverminderd door. De Hertogelijke 
troepen zijn inmiddels van de eerste verrassing 
bekomen, extra soldaten zijn naar de grens met 
Baronie Raänor gestuurd ter versterking, echter  
het einde van de strijd is nog lang niet in zicht. 
Aan de kant van Turingen zijn inmiddels al 
vele slachtoffers gevallen. Dit zal aan de kant 
van Raänor echter niet anders zijn. Hoewel de 
krachten van Turingen door iedereen als de 
sterkere van de beide partijen wordt benoemd, 
is het leger van Turingen er nog niet in 
geslaagd om de soldaten van Raänor algeheel 
te verslaan. Extra soldaten zullen in de 
komende periode naar het strijdgebied worden 
gestuurd. 
 
Voedselschaarste bij de grens 
 
Door de oorlog met Raänor zijn in de streken 
rond de grens ernstige voedsel tekorten 
ontstaan. Soldaten van Raänor hebben enkele 
hoeven geplunderd en windmolens vernield. 
Dit heeft directe, negatieve gevolgen gehad op 
de lokale voorraden. Daarnaast is door de 
enorme toename van soldaten, werklieden en 
ondersteunend personeel het aantal te vullen 
magen in die regio sterk opgelopen. Vanuit de 
binnenlanden van Turingen zijn konvooien op 
weg om voedsel naar de grensgebieden te 
transporteren. Helaas schuwen de soldaten van 
Raänor niet om ook direct de voorraden van 
onze dappere strijders aan te vallen. 
 
Voedsel konvooi overvallen 
 
Er wordt wel gezegd dat oorlog het beste en 
het slechtste in de mens naar boven brengt. Het 
beste geldt natuurlijk voor al onze soldaten, 
Zilveren Ridders en het vijftal Gouden Ridders 
dat door de Hertog naar de grens is gestuurd. 
Het slechtste blijkt helaas naar boven te komen 
in degenen die “een graantje willen mee 
pikken” van de oorlog. Dit bleek helaas maar 
al te letterlijk het geval te zijn, doordat onlangs 
een voedsel transport naar de grens is 
overvallen door struikrovers. Het vermoeden is 
dat er een persoon is die er niet voor heeft 
teruggedeinsd om de gestolen waren met 
woekerwinst te verkopen. De Kleine Raad van 
Turingen heeft laten weten dat onderzoek 

helaas de schuldige nog niet heeft kunnen 
aanwijzen. Wel heeft de Hertog extra 
maatregelen getroffen om de veiligheid van de 
voedseltransporten te waarborgen. 
 
Inzamelactie door Tempel van 
Helena 
 
De tempel van Helena is een inzamelactie 
begonnen. Aan eenieder wordt gevraagd om de 
slachtoffers van de oorlog bij te staan. 
Extra gaven kunnen worden ingeleverd bij alle 
tempels, kloosters en reizende vertegen-
woordig(st)ers van Helena. 
 
Groenhuiden gesignaleerd in 
het Hertogdom! 
 
De aanvallen van groenhuiden in Raänor, 
waarover we in de maart uigave van de Heraut 
berichtten, hebben zich uitgebreid tot op 
Turings grondgebied! 
De inwoners van zowel het Hertogdom van 
Turingen als van de Baronie van Raänor waren 
vroeger grotendeels gevrijwaard van de 
groenhuiden doordat de legers van Turingen en 
Raänor er gemeenschappelijk tegen optraden; 
nu de aandacht van beide naties op elkaar is 
gericht, zagen de groenhuiden hun kans schoon 
om meerdere rooftochten te doen. 
Zoals verteld door de gedupeerde Maarten de 
Veer, bakker van Toorop, een dorp 7 dagreizen 
van Turingenstad: “Ze (de groenhuiden, red.) 
hebben alles verwoest, de graanvelden, mijn 
bakkerij, de tempel van Helena. Ik weet niet 
meer hoe ik mijn vijf kinderen van eten moet 
voorzien!” 
 
Onrust in het land 
 
Ook in de overige delen van het Hertogdom 
zijn de gevolgen van de oorlog met Baronie 
Raänor merkbaar. De inwoners zijn onrustiger, 
wantrouwend en in het algemeen minder 
opgewekt. Ook de gemelde aantallen 
diefstallen en de hoeveelheid van struikroverij 
neemt toe, zo is ons ter ore gekomen. 
Wij, de medewerkers van de Heraut, betreuren 
dit ten diepste. Laat onze hele natie als één 
gezamenlijk onze mannen aan het front 
steunen! 
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