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ood van Groothertog zorgt voor
chaos en onrust doorheen Midmark

Hoewel de geruchten al maanden de ronde doen kan de Oprechte
Heimarse Courant eindelijk formeel het heengaan van Groothertog
Sighvath Alvinnson van Huis Korda bevestigen. Zijne Hoogheid
onderging een stro-dood te Koningsdiep omringd door zijn naaste
dierbaren. Zijn tweelingzus, Dame Aldis, liet weten dat zij afziet van
de titel waar zij recht op heeft als enige directe erfgename wegens
haar vergevorderde leeftijd en dit bracht een heuse strijd teweeg
binnen de vele domeinen van Huis Korda te Midmark. Groothertog
Sighvath van Huis Korda liet immers geen kinderen na.

D

e opvolgingskwestie waar Huis
Korda nu mee wordt geconfronteerd is een kluwen en dwaaltocht
doorheen hun gesloten familiebanden.
De meeste geschiedkundigen zijn het
erover eens dat levende nazaten in
aanmerking komen als zij afstammen
van wijlen Groothertog Erik Tostigson,
de grootvader van de pas overleden
Groothertog Sighvath. Deze nazaten,

onder bemiddeling van Huis Kentigern,
pogen nu om een vreedzame oplossing
te vinden en eensgezind een opvolger
aan te duiden. Voorlopig kan men
enkel over een ware strijd spreken
tussen voornamelijk twee belangrijke
bloedlijnen van Huis Korda; verschillende schermutselingen met dodelijk
gevolg hebben al plaatsgevonden op
domeinen doorheen Midmark.

O

ndertussen mort, nee ontbloot het
volk haar tanden. Doorheen de
provincie komen Goliad in opstand
tegen hun besluiteloze Mannheimse
overheersers.
Studenten
aan
de
Universiteit van Prinshaven waren de
eersten om de straten te bestormen in
protest en ondertussen zijn hun slogans
der landsverraad en smet al te horen
in elk dorp te Midmark. Hoewel zijn
naam al jaren op niemands lippen meer
stond is Floris Jakobson van Huis
Kentigern plots het middelpunt van elk

gesprek. Het is immers zijn naam
dat het volk scandeert! Het volk
roept zijn Huis op om zich te
ontdoen van het Mannheimse juk en
het Golyndische Rijk nieuw leven
in te blazen! Deze oproeikraaiers
hebben zich ondertussen georganiseerd in gewapende bendes waarvan
het zogenaamde Leger van de Ram
veruit het best georganiseerd lijkt.
De uit de gratie gevallen heer
Floris zou ondertussen al onder
huisarrest leven.

D

e Universiteit van Prinshaven
heeft haar deuren onder druk
van Huis Korda moeten sluiten en
wij vrezen dat de Oprechte Heimarse
Courant spoedig zal moeten volgen.
Op elk domein van Huis Korda
gelden momenteel strenge nieuwe
costuimen die samenzweringen en
bendevorming moeten voorkomen.
De Verheven Orvar Huldson van de
Hamer van Hymir, de gezant van
het Koninklijk Huis, had hierover
het volgende te melden aan onze
scribent;

D

odenbezweerders
sterven doorheen
het land
Doorheen het land vinden raadselachtige en lugubere moorden plaats
en de Oprechte Heimarse Courant
vreest dat zij zich kwade geesten
op de hals halen om hierover
zelfs maar te berichten! Maar met
gevaar voor ons zielenheil moeten
wij onze lezers waarschuwen! Wat
wij hier gaan beschrijven zijn
gruwelijke wandaden gepleegd door
onbekende monsters!

"

Elke samenzwering van lieden
van het Golyndisch volk wordt
vanaf nu aanzien als een aanval
op het edel Mannheims bloed dat
bij de macht en glorie van Hymir
het landsheerlijk gezag voert over
geheel Heimar. Niet enkel plegen
zij landsverraad maar vergrijpen
ze zich ook aan ketterij door
de Goddelijke Knecht boven het
gezag van de Alvader te plaatsen.
Het oordeel des Hamers zal hierin
steeds onverbiddelijk zijn."

D

e Oprechte Heimarse Courant
roept hierbij Huis Korda op
om zo spoedig mogelijk te vrede
te herstellen door wijsheid en rede
te laten zegevieren.

Lieden betrokken met Spiegelhuizen
en sigander waarzeggers allerhande
worden gruwelijk verminkt terug
gevonden voor hun spiegels en
glazen bollen. De beruchte Merdok
van Goudhurst, de spiegelmeester
van de Hertog van Huis Roys,
werd onthoofd aangetroffen in een
van binnen vergrendelde kamer,
zijn hele lichaam verminkt door
zweepslagen. Een Ranae zienster,
bekend als de Grijze Kat in
Prinshaven, werd ontdaan van

tanden en nagels voor zij door
onbekenden werd vermoord in de
tent waar ze haar klanten ontving.
Ulfr Dorolfson, eigenaar van het
spiegelhuis van Finnsburg, vond
met opgeknoopt aan zijn eigen
darmen terwijl zijn voeten tot op
het bot waren verbrand. Talloze
andere berichten over gruwelijke
moorden hebben onze krant bereikt
maar tot nu toe hebben wij niet
kunnen bevestigen of de slachtoffers hier ook allen bedrijvig zijn
in het oproepen van de doden.

M

unroe van Torridon, Meester
Magister van de Universiteit
van Finnsburg, schreef de Courant
dat dit een boodschap is van de
Alfar dat spiritisten zich niet
dienen te moeien met de werelden
voorbij dit aards bestaan. Wat er
na de dood met uw ziel gebeurd
is kennis dat enkel door de Goden
geweten mag worden. Zij met een
schoon geweten dienen zich geen
zorgen te maken over boosaardige
geesten. De Meester Magister gaat
hier in tegen de Sibbe van de
Alfar die tot op heden geen zulke
uitspraken heeft gemaakt over de
praktijken in de Spiegelhuizen.

B

este lezer, indien u zichzelf
wenst te beschermen tegen deze
ongeziene terreur, naai dan gedroogd
saliekruid in je hoofdkussen zodat
uw bedstede niet verstoord zal
worden!

P

rinses
Dagmar
Olafdotter
als
koninklijk gezant naar
het Hoogste Huis

Deze lente heeft de Courant bericht
dat er een strijd zal woeden
rondom het Hoogste Huis van Huis

Albewin en het Koningshuis. Een
Drakhan leger houdt zich gereed
bij de Hoogpoort en een groot
deel van de Koninklijke familie,
waaronder de Koning zelve, bevindt
zich nog steeds dichtbij in Holm.
Koning Siegfried, die deze zomer
zijn eerste Koningstoernooi heeft
gewonnen, laat nu weten dat zijn
edelgeboren zuster Prinses Dagmar
als Koninklijk gezant zal ontvangen worden door Hertog Grenjar
Jormundson van Huis Albewin.
Prinses Dagmar is, samen met
enkele getrouwen en een handvol
gezworen Ridders, vlak na de
zomer aan haar klim begonnen
naar het Hoogste Huis.

D

eze vrijwel onbekende oudere
zuster van de Koning is een
jonge weduwe die tevens Barones
is van Sandfell, een vissersgemeenschap aan de westkust van
Ardal. Zij zal pas ten vroegste
terugkeren volgende lente omdat een
neerdaling uit Het Dak onmogelijk
is tijdens de wintermaanden. De
Koning heeft gezworen tot dan
in Holm te verblijven terwijl de
Koningin-Weduwe haar reis aanvat
naar Jondal.

K

ristalmeer
door
Stalhardt

bezet
Huis

Een
scribent
bij
de
Oprechte
Heimarse Courant had het voorrecht om te mogen spreken met
Ridder
Erlend
Gunnbjorgson,
generaal van de troepenmacht van
Huis Stalhardt. Deze troepenmacht
bezet nu het Kristalmeer, officieel
grondgebied van Huis Fenrissian.
De generaal had onze scribent het
volgende te zeggen:

"

In
plaats
van
Heimar
te
vrijwaren van kwaad is onze
heer Landschout al meer dan een
jaar een obsessieve queeste aan
het najagen in het Beenderwoud.
Ondertussen trekken meer en meer
bergbarbaren uit het Athariaans
Gebergte dieper in de Westelijke
Vallei
terwijl
Huis
Fenrissian
enkel een Lager Huis de bergen
laat bewaken. Dit Huis Lindvig
bestaat grotendeels uit een bende
berserkers
die
men
maar
al
te snel kan verwarren met de
Bhanda Korr die zij dienen te
bevechten. Door al deze redenen
en meer heeft Huis Stalhardt de
taak op zich genomen om het
Kristalmeer, een uniek meesterwerk der natuur, te bewaken in
naam van Heimar. Zelfs meer, in
plaats van een willekeurige gekte,
zal Huis Stalhardt de handel in
sarovariumkristallen
nauwlettend
in kaart brengen en overzien.

I

n het legerkamp van Generaal
Gunnbjorgson zaten de soldaten
van Huis Stalhardt te drinken en te
gokken terwijl gevangen genomen

soldaten
van
Huis
Fenrissian
vanachter hun kooien enkel maar
konden
toekijken.
Toen
onze
scribent hem vroeg wat het lot
van deze soldaten was moest de
heer Ridder lang nadenken:

"

Dit zijn soldaten van Burggraaf
Sigvald
van
Huis
Lindvig,
doorgaans Noormannen maar ook
enkele Khalische boogschutters. We
hebben geen keuze om ze gevangen
te houden tot de Burggraaf besluit
te knielen. Ze krijgen brood en
water en blijven in leven, enkel
hun aanvoerder hebben we ter
dood
moeten
veroordelen.
Bij
Hymir, het is meer dan wat zij
voor ons zouden doen mochten de
tafels gedraaid zijn!

I

n de verte kon onze scribent
het Kristalmeer zien liggen; een
groots mysterieus water in mist
verhuld. Slechts één soort vis,
het glasvisje, slaagt erin om te
overleven in dit meer en dit kleine,
haast doorzichtig wezen smaakt zo
bitter dat het slechts zelden in
gerechten wordt gebruikt. Maar op
de bodem van dit glashelder meer
kan men vissen naar zwarte kristallen. Geleerden noemen dit kristal
sarovarium en het is een gegeerd
goed geworden bij allerlei soorten
lieden; van ongure vagebonden tot
gerespecteerde Godi van de Sibbe
van de Alfar. Hoewel de handel
in dit kristal op vele domeinen
werd verboden kan met dit met
slechts een greintje aan sluwheid
verkrijgen in zowat elke duistere
steeg in het land. Op het meer
kon men dan ook elke dag tientallen bootjes zien drijven, maar nu
lag het Kristalmeer er compleet
verlaten bij.

M

arkiezin
van
A e t h i n g e n
verwelkomt Sibbe op
haar domein
Naar
aanleiding
van
gebeurtenissen tijdens haar Zomerfeesten
verwelkomt
Markiezin
Estrid
Albrikdotter van Huis Myrlund
nu afgezanten van de Sibbe van
de Alfar op haar domein. Deze
afgezanten zullen de verdwijningen van twee vooraanstaande Godi
onderzoeken; Henrik van Theneva
en Marko Alesci.
Beide Godi verdwenen tijdens de
Zomerfeesten
en
de
Markiezin
vreest dat de Zwarte Roos of
andere ketterse lieden haar vrome
priesters heeft vermoord. Mannen
verkleed
als
vogelverschrikkers
werden gezien op haar jachtgronden
te Torndal nadat haar Sibbehoeder
een heks ter dood had veroordeeld.
Deze heks, een Goliad genaamd
Walder van Elmshoorn, had tijdens
een Ting schuldig gepleit aan
hekserij en ketterij en poging tot
het verspillen van adellijk bloed
door de gemaal van de Markiezin
aan te vallen.
Kort na de executie van deze heks
werden haar Sibbehoeder Henrik
van Theneva en de Godi Marko
Alesci niet meer terug gezien. De
andere priesters die de heks hebben
veroordeeld; een krijgspriester van
Huis Fenrissian, een broeder van
Tallathan en een Khalische zuster,
waren reizigers en hun lot is bij
de Courant niet bekend.

C

o n s o r t i o
Stradarani breidt
zich uit naar Midmark

Gildemeester
Vespis
van
het
Consortio Stradarani is verheugd
dat zijn gilde vanaf nu ook
welkom is op vele domeinen te
Midmark. Na succesvolle handelsovereenkomsten
in
Sunneland
zullen
er
nu
ook
gildehuizen
van
het
Consortio
verschijnen
in
Prinshaven,
Haviksberg
en
Wilgenveld. De weelde die Huis
Myrlund heeft vergaard dankzij het
handelen met Orestis is voor vele
edelen genoeg bewijs om de hand
te reiken naar onze zuiderburen.

In de provincie Halden blijft
het Orestiaans handelsgilde een
ongewenste
gast
dankzij
een
costuim
uitgevaardigd
door
de
Groothertogin zelve. Elke handel
met het Keizerrijk Orestis blijft
ginds strikt verboden hoewel de
wapenstilstand tussen beide rijken
al ettelijke tijd stand houdt.

B

loedwolven van Dakka de Sluiper zaaien
paniek in Ulstein

De bloeddorstige barbarenstam die bekend staan als de Bloedwolven
dringen steeds verder binnen in de provincie Ulstein. Hoedt uzelf als
u wolvengehuil in het Mars hoort want deze Bhanda Korr sparen
niemand! Zij hebben een angstaanjagende opmars gemaakt doorheen
Ulstein maar zijn nu gestopt in de omgeving van Krastan. Hun
leider, een sluwe barbaar gekend als Dakka de Sluiper, zou daar zijn
om een verdrag te sluiten met een andere Bhanda Korr stamleider
die bekend staat als de Rattenkoning.
Ondanks de uitbreiding van het moeras te Krastan waarbij ook het
Klooster van Ursula is verzwolgen heeft deze baronie eindelijk een
leider gevonden in Baron Svein Arnwulfson van Huis Skarningar,
enige overlevende zoon van de rebelse baron die vorige winter de
furie van van verschillende andere nobele Huizen op zich neerhaalde.
Dankzij een alliantie met Huis Harthak en de huurlingen gekend als
De Kariaten zweert de kersverse Baron dat hij spoedig komaf zal
maken met de vuige barbaren van de Bloedwolf én de Ratten.

L

andschout staat op punt het Woud van
Arduyn te verlaten

Deze voorbije lente meldde de Courant dat
de Landschout was doorgedrongen tot in het
Hart van het Woud van Arduyn waar hij
oog in oog kwam te staan met de Khalische
Ouderlinge, dit om haar te vrijwaren van
de Khalische dissidenten die de heerschappij
van Huis Fenrissian over Austland in twijfel
trekken. Nu roept de Landschout zijn troepen
op om het Woud te verlaten naar zijn voorbeeld.
Men verwacht dat de Landschout nog steeds
zal overwinteren nabij de Watervallen van
Aerona dichtbij het Hart van het Woud. Hier
is voldoende eten te vinden om zijn troepen
te voeden tijdens de barre wintermaanden. Men verwacht dat daarna
de Landschout de snelste route uit het Woud zal volgen waardoor
hij in het nieuwe jaar ten noorden van Elmshoorn zal verschijnen.
Zijn dochter en erfgename, Gravin Grimelda Gotzdotter, is ondertussen bevallen van een gezonde zoon. Deze jonker Markus Gunnarson
is zowel de kleinzoon van Groothertog Gotz Markvjardson als van
Hertog Saemund Tjodrekson van Huis Harthak. Men verwacht dat
zijn naasten aan het woud zullen verzamelen om hun Groothertog
te verwelkomen.

G

eboortevoorspellingen

K

ristal - Een vrouw geboren in de maand van het Kristal zal
verleid worden door een man geboren in de maand van de Kelk.
Hoedt uzelf voor deze vreemdeling, hij brengt gevaar met zich mee!
Mannen geboren in deze maand moeten zeker op hun bezittingen
passen, dieven loeren immers om elke hoek!

H

ert - Herten branden ’s nachts best een kaars voor de Wijze
Smid zodat zij antwoorden kunnen vinden in hun dromen want
de vragen waar zij mee worstelen kunnen enkel door de Alfar worden
beantwoord.

M

aagd - Een Maagd heeft de kans om iets dat haar in verlegenheid zou kunnen brengen voorgoed te verdonkeremanen maar
bezint eer ge begint; kort een schande beleven kan meer opbrengen
dan een leven vol geheimen.

W

ilg - De honkvastheid van een Wilg is een troef deze maand,
maar wees voorzichtig met reizigers aan je haard te verwelkomen;
niet iedereen heeft respect voor de wetten der gastvrijheid.

R

oos - De Roos kan best in haar hoofd prenten dat scherpe
messen snijden zeer, maar kwade tongen nog veel meer. Wie niet
besnot is, moet immers haar neus niet vegen.

Z

waard - Lauw in den tand is lauw in het hand, beste Zwaarden….
lauw in den tand, lauw in het hand.

V

uur - Een Vuur laat graag de zilverstukken rollen, maar als zij
niet op hun beurs letten zullen de Vuren deze maand spoedig het
gilde van de gelapte kousen vervoegen.

B

eer - De Beer is groot en sterk, maar kan maar beter beseffen
dat hij niet het stoutste beest van allen is. Dat is de mug; die
durft zelfs een Koning steken en op zijn kleren schijten.

S

luier - Je hoeft geen dure zeep te hebben om de stank van je
te wassen waarde Sluier; wat water en een gebedje aan Hannah
de Stralende kan je ook al ver vooruit helpen.

K

elk - De lijdensbeker tot de bodem ledigen vooraleer men deze
terug vult is de pijnlijke plicht van de Kelk deze maand. Wees
moedig en drink het in één teug op.

U

il - Ter wereld is er geen dodelijker venijn, dan vriend te
schijnen en vijand te zijn. Hoed u voor Rozen deze maand!

K

oning - Zelfs een Koning blaft deze maand tegen de maan,
nederigheid is geboden als men spreekt over zaken waarvan men
niets afweet!

G

erecht van de Maand; Gevulde boskip

Sommigen bereiden jonge boskippen
op deze wijze: eerst blazen zij ze
op, opdat het vel wordt gescheiden
van het vlees, via de schacht van
een ganzeveer die bij de dijbenen
zijn ingebracht. Daarna vullen zij ze
overal van binnen met het volgende
mengsel: ze nemen hysop, peterselie
en salie, geblancheerd en fijngehakt,
en mals mager varkensvlees, spek en
de lever van de kip, hard gekookte
eieren, vooral de dooiers, die met twee
messen op tafel gehakt worden. Dan
wordt het poeder van deze specerijen met zout erbij gedaan, namelijk
witte, lange en zwarte peper, gember
en kaneel. Met dit mengsel wordt de
kip van binnen en buiten gevuld, en hij wordt goed dichtgenaaid of
opgebonden. Men roostert ze op een afstandje van het vuur zodat ze
niet barsten of van binnen rauw blijven, en niet verbranden.
Geroosterde kippen kunnen worden gegeten met verjus of witte wijn
overgoten, ze hebben geen andere smaakmaker nodig omdat ze van
zichzelf smaak genoeg hebben.

