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Is de rust wedergekeerd?
In Memoriam
Sinds de bevrijding van het dorp Wolvenzeel
en de strijd in het grensdorp Doornbeek heeft
de strijd tegen de necromantiërs zich beperkt
tot Raänor-stad.
Onderzoek van de Inquisitie heeft nergens in
het Hertogdom tot verdere aanhoudingen en
terechtstellingen geleid.
Ook de zoektocht naar Mebuch Mazar,
generaal van de Zwarte Orde der
Necromantiërs, heeft tot nog toe geen vruchten
afgeworpen. Het lijkt alsof deze van de bodem
van Auros verdwenen is.
Volgens sommigen is de rust eindelijk
wedergekeerd in het overgrote deel van het
Hertogdom (en beperkt de strijd zich nog
slechts tot de provincie Raänor), volgens
anderen kan er slechts sprake zijn van een stilte
voor de storm…
Wij roepen u op om waakzaam te blijven en
eventuele verdachte omstandigheden te blijven
melden bij de Inquisitie.
(boodschap)
Wij zijn naarstig op zoek naar een tijdelijke
gravuremaker. Onze vaste kracht Andreas
Bertuszoon is helaas herstellende van een val
van de trap. Verdient uw werk de aanblik van
alle inwoners van het Hertogdom? Meld uw
aan bij het hoofdkantoor van De
Hertogheleijcke Heraut te Turingen.
Niet alleen een financiële vergoeding maar ook
nationale faam zullen uw deel zijn!

(boodschap)
Heeft u ook een mededeling te doen? Neem
contact op met De Hertogheleijcke Heraut.
Sommige boodschappen worden kosteloos
opgenomen indien ruimte het toelaat. Voor
overige boodschappen kunt u informeren naar
de kosten.

In onze juli editie stond het al vermeld:
Hichou, Mahutsukai en vuurmeester der
Shugenja, is gestorven terwijl hij zich
inzette tegen de necromantiërs bij
Wolvenzeel.
Meester Hichou was een van de ouderen van
de Shugenja en een gerespecteerd en geëerd
man op de eilanden. Hij was een krachtig
magiër en een wijze leraar.
Wij zijn hem allen dankbaar voor het
verslaan van de necromantiërs.

Toekomst Schola Magica?
In maart heeft onze Hertog Michaël van
Turingen aangegeven het instituut, genaamd
Schola Magica, voor een half jaar toe te staan.
Dit instituut is opgericht door Mefestos,
geleerde en magiër. De Schola tracht magiërs
met gelijkgestemde ideeën samen te brengen
om hun kennis te delen en hun magie te
verbeteren. Of de Schola Magica ook na dit
half jaar behouden blijft zal binnenkort bekend
worden gemaakt. Wij houden u natuurlijk op
de hoogte.
(Ingezonden rouwbericht)
Twee zusters van Helos, Lacerta en Whisper,
hebben hun leven gegeven in de strijd te
Doornbeek. Moge hun zielen rust vinden bij
hun Meester, op wie zij blind vertrouwden. We
zullen hen missen.
Ook gaan onze gedachten uit naar de Shugenja,
die na de strijd in deze dagen hun meestermagiër zullen moeten missen.
Tenslotte voelen we mee met de vele families
waarvan hun vader of broer niet meer thuis zal
komen na de strijd van deze dagen. Mogen zij
allen goed ontvangen worden in het Rijk van
Helos.

