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Beleg Wolvenzeel duurt voort
Het grensdorp Wolvenzeel verkeert nog
steeds in staat van beleg. Een divisie van De Zwarte
Orde der Necromantiërs heeft enkele maanden
geleden het dorp veroverd.
Al wekenlang heerst een vreselijke
patstelling: de necromantiërs en hun ondode
troepen zitten nog steeds in Wolvenzeel, omringd
door de helft van de Hertogelijcke Militia. Her en
der zijn er kleine schermutselingen geweest, maar
geen grootschalige doorbraken. Kwade tongen
beweren dat de Hertogelijcke Militia zo dom is dat
ze proberen de ondoden tevergeefs uit te hongeren.
Het korte commentaar van Generaal Alexay was:
“Je kunt het hol van de leeuw ingaan, maar je kunt
er ook voor zorgen dat de leeuw niet meer naar
buiten kan.”
Ondertussen is uitgelekt dat er inmiddels
geheime missies zijn geweest, waarin is gepoogd
om met enkele elite-spoorzoekers Wolvenzeel
binnen te sluipen, helaas zijn deze pogingen tot nu
toe voor zover bekend op niets uitgelopen.

Inquisiteur op zoek naar onderduikadressen
Zoals U als trouwe lezers van de
Hertogelijcke Heraut inmiddels weet, was
Turingstad vanuit haar binnenste aangevallen door
de necromantiërs en hun ondode hordes. Heer
Ruldolf Rombrecht, inquisiteur-generaal van
Turingen, heeft de conclusie getrokken dat een
aantal bewoners van Turingstad onderdak heeft
geboden aan leden van de Zwarte Orde – al dan niet
vrijwillig. De inquisiteur-generaal heeft een
diepgaand onderzoek ingesteld naar deze
onderduikadressen. Over de eventuele straf die de
beheerders van deze adressen boven het hoofd
hangt, heeft heer Rombrecht nog niets losgelaten.

Räanor gedompeld in chaos
De eens zo trotse Baronie van Räanor is
verzonken in diepe chaos. Nu is uitgekomen dat de
hofmagiër van de baron Frederik-Johann, een man
genaamd Heronimus de Blauwe, de baron
gemanipuleerd heeft en zelf de de facto macht in
handen had, is er onduidelijkheid gerezen over wie
nu de macht heeft in Räanor.

De handlangers van Heronimus de Blauwe,
in de volksmond “de blauwe bandana’s” genoemd,
zijn uitschot van het ergste soort. Dit ratjetoe zorgt
voor veel problemen in Räanor nu hun leider uit het
zicht is, doordat ze woningen en boerderijen
plunderen en vrouwen ontvoeren en verkrachten.
Het moge duidelijk zijn dat weinig bewoners van
Räanor steun betuigen aan Heronimus, maar er zijn
ook veel mensen die de baron niet meer vertrouwen,
omdat ze vinden dat hij te makkelijk te manipuleren
is. Het feit dat de verblijfplaats van de baron tot op
heden
onbekend
is,
is
heeft
hier
hoogstwaarschijnlijk invloed op. Door dit voorval
heeft de gehele baroniale familie aan populariteit
moeten inboeten. Gezien het feit dat Hertog
Michaël van Turingen een tegenaanval op Räanor
heeft uitgevoerd, is ook de twijfel gerezen of
Räanor nu wellicht onder het bewind van de Hertog
valt.
De bevolking van Räanor lijkt op zoek
naar een nieuw steunpunt van autoriteit. De
geruchten gaan dat veel van de soldaten van de
Militie van de Baron zich hebben aangesloten bij
een majoor die uit de militie is ontslagen vanwege
insubordinatie. De gehele compagnie van
elitesoldaten die hij leidde heeft daaropvolgend
onmiddellijk ontslag genomen. Deze man is tot
rebel jegens de staat verklaard, maar desondanks
wordt hij door zijn manschappen, en de recent
aangesloten rebellen, nog steeds ‘majoor Ernst’
genoemd – ook al is hij officieel van zijn titel
ontdaan.
De bedoelingen van deze rebellen-leider
zijn nog niet geheel duidelijk. Men vreest voor een
militaire coup in Räanor.

Inquisitie van Turingen breidt uit
Het hoofd van de inquisitie van Turingen,
de heer Rudolf Rombrecht, heeft bij de Hertog een
verzoek ingediend voor uitbreiding van zijn orde.
Gezien
de
huidige
ontwikkelingen
(de
verrassingsaanval op Turingstad - red.) achtte hij
deze uitbreiding noodzakelijk. De Hertog heeft dit
verzoek inmiddels ingewilligd, en de inquisiteurgeneraal wist Uw correspondent te melden dat de
rang van inquisiteur-majoor inmiddels gevuld is
met de meest betrouwbare mensen die hij kende,
maar dat hij nog op zoek is naar goede mensen met
sterk karakter en uitstekende speurzin om de rangen
van luitenant, adjudant, korporaal en marechaussee
te versterken.
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