De Far Kingdomse Courant, 10e editie
Grootse opening: herbouwd Rondeel Madame du Pompidoure
Wamsterdam, gelegen in de Enclave Borrewoudschewateren, verheugt zich op de de groots aangekondigde
opening van het Rondeel van de alom geprezen en even zo gevreesde eigenaresse: Madame du Pompidoure.
Nadat avonturiers ettelijke circels haar Rondeel in vuur en as hadden gelegd is het dan nu zo ver: het
establischment is geheel herbouwd en vernieuwd, het interieur is compleet in nieuwe stijl gebouwd, het plafond is voor
een speciale act verstevigd. Kortom er valt weer genoeg te zien en te beleven!

(Piraten en Mariniers nemen alvast een voorschot op het te openen Rondeel)

Buiten de speciale, nog geheime, act blijft er
natuurlijk genoeg vertier ende vermaak over.
Zoals vanouds zijn er de animeermeisjes die acte de
presence zullen geven en u op zullen wachten bij de
ingang. Ook de regel: kijken mag… aankomen niet
is onveranderd van kracht, het is maar dat u het
weet!
Voor alle dames onder de trouwe lezers: er zijn
weer vacatures voor animeermeisje.
Wat ook niet veranderd is: de (gok)spelen.
Spelen waarbij u een gokje kunt wagen en zo uw
(kristal)buidel wat kunt vullen. Mits het geluk u
natuurlijk goed gezind is.
(de animeermeisjes aan het werk)
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Morget
Enkele keerkringen geleden is Morget, de Elfenenclave getroffen door een middelzware aardbevingen.
De aardebeving had een flinke kracht en diverse (historische) gebouwen zijn dan ook zwaar beschadigd geraakt.
Het is slechts te danken aan het feit dat het een zomerse dag was in, hierdoor waren veel mensen buiten in de
openlucht. Mede hierdoor is het aantal slachtoffers beperkt gebleven tot 117, drie daarvan zijn zwaargewond
doordat zij zich op dat moment thuis of elders in een gebouw bevonden. De meeste slachtoffers bevonden zich in
het Koninklijk paleis, daar was net een audiëntie aan de gang van hoogwaardigheid bekleders.

(het Koninklijk paleis)
Beide draken, Fryth en Alberich hebben de noodtoestand afgekondigd. Dit houdt in dat er een avondklok
geldt, het leger gemobiliseerd is en alle gebouwen niet meer toegankelijk zijn, hospitalen uitgezonderd.
Het leger is inmiddels druk bezig een groots kampement op te zetten op de Moockerweide, zodat de bevolking
een veilig onderkomen heeft mocht er zich een nieuwe aardbeving voortdoen. Wetenschappers zijn druk bezig met
het onderzoeken hoe de aardbeving zo onverwacht en krachtig heeft kunnen plaatsvinden. Aardbevingen zijn in de
Far Kingdoms zeer zeldzaam en als ze al een keer voorkomen dan zijn ze zeer gering in kracht.
Boze tongen beweren dat de Demonen (afvallige Fae) erachter zitten. Andere, bange burgers, beweren dat
het een straf is van de Goden als straf voor het bouwen van overdadige pracht en praal.
Het dagelijks bestuur van Morget roept iedereen op tot
kalmte en zeker geen heksenjacht te gaan organiseren.
Paniek is een slechte raadgever. Momenteel ligt de prioriteit
bij het verzorgen van de gewonden en het verzorgen van
onderdak voor iedereen. Hoewel de schade op vele plaatsen
groot is, is er toch ook plaats voor optimisme. Nu komen we
eindelijk van sommige gedrochten af, aldus een lachende
burger. Wat herbouwd wordt kan alleen maar beter zijn.
(tekeningen van de verwoesting, van de bibliotheek)

Een en ander neemt niet weg dat men toch flink is geschrokken hier in Morget. Wellicht hebben ook de
gebruikte materialen en de bouwtechnieken een rol gespeeld bij de grote schade die is ontstaan bij de beving.
Morget staat bekend om zijn torenhoge en ranke gebouwen en versiersels. Of men op de zelfde manier weer zal
herbouwen is nog onbekend. Men zal eerst proberen de oorzaak van de beving te onderzoeken.
Doch wellicht zal er in de toekomst meer aardbevingsbestendig worden gebouwd.
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Nieuws uit de grensstreek Trá Mhôr en Aiama Mjule.
Een der Koddebeiers die sinds een aantal keerkringen vermist was, de man was voor het laatst gezien in de
omgeving van de Herberg “The blind eye”, is gevonden. De man bleek door diverse messteken om het leven
gebracht te zijn. Het moordwapen is niet ver van de moordplek aangetroffen. Onbekend is of de man ook
daadwerkelijk vermoord is op de vindplaats.
Sporen doen het vermoeden dat de man versleept is, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dat ook
daadwerkelijk het geval is alsmede of het gevonden wapen ook daadwerkelijk het moordwapen is. De autoriteit in
Trá Mhôr eist dat de laatste steen boven moet komen. Willekeurige moorden, want daar lijkt het hierop, op
gezagsdragers worden niet getolereerd aldus een woordvoerder. Iets waar wij als nieuwsschrijvers het alleen maar
mee eens kunnen zijn, met als toevoeging dat dit niet alleen geldt voor gezagsdragers maar voor elke inwoner in de
Far Kingdoms. Men moet zich te allen tijde veilig kunnen voelen. Mocht iemand dan ook tips en of
aanwijzingen hebben die kunnen leiden tot de aanhouding van de dader(s,) neemt u dan contact op met de
plaatselijke autoriteit. Anonimiteit kan gewaarborgd worden indien nodig aldus de autoriteiten ter plaatse.
Volgens wel ingelichte bronnen zou in het grensgebied een luchtschip neergestort zijn. Schatzoekers en
avonturiers zijn al geruime tijd bezig om de locatie van het luchtschip te bepalen.
Tot heden is echter nog geen spoor van het luchtschip en zijn bemanning gevonden. Al hoewel geruchten inmiddels
de ronde doen dat een chirurgijn en een marinier de crash hebben overleefd. Onbekend is of deze geruchten op
waarheid berusten dan wel hersenspinsels zijn van op sensatiebeluste avonturiers. Ook van bemanningsleden en
zieken is geen spoor gevonden, iets wat tot grote vraagtekens leidt bij iedereen.
Diverse locaties zijn minutieus uitgekamd door zowel troepen van Heer Brian als door schatzoekers/
avonturiers. Uiteraard rijst dan de vraag of er überhaupt wel een luchtschip is neergestort. Navraag door onze
correspondent leidde, tot de verassende, bevestiging van een der commandanten van de troepen van Heer Brian.
Luchtschip Z212 wordt inderdaad vermist. Het luchtschip was op weg met zieken naar een opvangplaats
dieper gelegen in Trá Mhôr. Doch sinds enige tijd reageerde men niet meer op berichten vanuit het hoofdkwartier. Ook melde het schip geen problemen voorafgaande aan het laatst verzonden bericht.
Reddingstroepen zijn onmiddellijk, nadat bericht uitbleef, gestuurd naar de laatst bekende locatie van de Z212.
Pas later is bekend geworden, zie de berichtgeving uit Trá Mhôr, dat de Z212 geënterd is door de A94
welke onder gezag staat van commandant W’ Donnal. Volgens commandant W’ Donnal werd het
luchtschip bestuurt door leden van het verzet welke het op het leven van Heer Brian hadden voorzien.
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Overig nieuws:
Eigenaren Snah en Lecram van de kroeg “The blind eye” melden een grote
toestroom van klanten. De zaken gaan goed, aldus de beide eigenaren.
Wellicht is dat te danken aan het feit dat iedereen, zonder uitzondering welkom
is. Beroep noch ras, dat maakt geen verschil voor beide heren.
Voor de duidelijkheid Snah behoort tot het Elfenras en Lecram tot het
Menselijkras.
Zolang men maar besteld en/of een kamer/bed huurt. Er is maar één regel in de kroeg: moord in de kroeg is
niet toegestaan. En laat nu net dat gebeurd zijn. Wat een gezellig avondje beloofde, de kroeg zat vol die avond,
monde uit in een vreemde moord. Een Dwerg gaf een rondje voor de hele zaak, en niet eentje van een goedkope
drank, nee het beste van het beste moest geschonken worden.
Plotseling werd de hele tent verduisterd. Magisch duister fluisterde Lecram zacht, en niet zo maar eentje.
Nee, eentje van een zwaar kaliber.
Nadat het duister was verdwenen toostte iedereen met de Dwerg, welke kort daarna dood neerviel. Geen wond
was zichtbaar, maar het gekke was dat hij steenkoud aanvoelde. We hebben direct een onderzoek in gesteld, maar
konden de dader(s) niet achterhalen. Daarop hebben we de nieuwaangekomen gasten aansprakelijk gesteld om de
moord op te lossen, weliswaar tegen een kleine beloning als aanmoediging maar toch, aldus Snah.
Uiteindelijk zijn de dader(s): een handelaar in zilver, die zich te kort gedaan voelde door de Dwerg en smid die
het drankje had gewisseld, na een korte rechtspraak ter dood veroordeeld. De straf is terplekke uitgevoerd.
Verder mogen we niet klagen. De omzet wat goed, de klandizie was prima dus wat willen we nog meer!
Behalve nog een moord dan, aldus een lachende Lecram.
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Trá Mhôr
Troepen van Heer Brian hebben bekend gemaakt dat zij het vermiste, vermoedelijke
neergestorte, luchtschip Z212 onder commandant Odel, hebben aangehouden en
vernietigd toen het probeerde te vluchten. Luchtschepen van Heer Brian keken al
geruime tijd uit naar het vermiste luchtschip.
Ze kwamen het luchtschip uiteindelijk al vliegend tegen in quadrant U19, net over de
grens van Trá Mhôr en Aiama Mjule. Luchtschip A94 probeerde contact te leggen en seinde de code,
maar kreeg echter niet de juiste code terug waarna men het luchtschip enterde. Zoals verwacht werd het luchtschip
bestuurd door leden van het verzet, welke zich bij het zien van de grootste overmacht zich zonder problemen overgaf.
Echter toen men het luchtschip doorzocht stuitte men in de machinekamer op verzet van een Magiër en twee
Trollen. Na een kort maar hevig gevecht ging het luchtschip brandend ten onder. Vermoedelijk door dat de
Magiër zo stom was om vuurballen te gebruiken tegen zijn aanvallers. Een andere verklaring kon men niet
bedenken.
Kapitein W’ Donnal
van de A94 heeft de
gevangengenomen verzetsleden onmiddellijk ontwapend en veilig achter slot
en grendel opgeborgen in
afwachting van hun ondervraging. Bij de gevangenen werd een bericht van
Heer Brian aan de
commandant Odel
aangetroffen. Onbekend
is hoe ze daar aan gekomen zijn en wat het lot
is van de commandant,
zijn lading en de rest van
de bemanning.
(de laatste momenten van de Z212)

De A94 heeft opdracht gekregen onmiddellijk naar de basis terug te keren, alwaar alles in gereedheid is gebracht
om de gevangenen te ondervragen. Men vermoedt dat het verzet van plan was met het gestolen luchtschip een
aanval op het luchtkasteel van Heer Brian te ondernemen.
Heer Brian feliciteert commandant W’ Donnal en zijn bemanning alvast met de bijzondere vangst en het
voorkomen van de aanslag op zijn leven en beloofd iedereen bij thuiskomst een welverdiend extra verlof van twee
maanstondes en een extra soldij van 100 kristal als bonus.
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Overig nieuws:
Inwoners van Oberon melden dat hun bron weer zuiver water geeft.

(de bron in Oberon)

De inwoners melden dat ongeveer een cirkel geleden een groep avonturiers het stadje bezochten, toen was de bron
nog gevuld met giftig water. Wat de oorzaak van de vergiftiging was hebben we nooit geweten, aldus een der
bewoners die de redactie van de Courant welwillend te woord stond. Nu weten we dat het een “vervloekte”
armband was die in de bron was gegooid. We dachten eerst dat het door het bos kwam, dat was namelijk boos,
we begrepen echter niet waarom, wel dat ze boos waren op ons. Maar dat leek ons nog geen reden om allerlei
onlevenden op ons af te sturen. Nu beseffen we dat dit door die armband kwam die in de bron lag. We zijn de
avonturiers dan ook enorm dankbaar dat zij dit voor ons hebben opgelost en zij zijn voor altijd welkom in Oberon.
Niet alleen in Oberon zijn wonderbaarlijke
dingen aan de hand, zo is er ook een melding
vanuit de woestijn, net over de grens met
Aiama Mjule, dat daar ook een eens giftige
bron weer zuiver en helder water voortbrengt.
De plaats is nu weer een ware oase, omringt door
bomen en groen.
(bron in Aiama Mjule)
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Modeketen Les Hommes d’ Noblesse verzorgt kledij
Maistro’s Guido en Mr. Nielson van de modeketen Les Hommes d’ Noblesse verzorgen de kledij voor
de Enclave bestuurders en geven een modeshow aan het Hof van Heer Brian. Dit alles zal binnenkort
plaatsvinden, als dus een opgetogen Mr. Nielson. We zijn compleet verrast en in extase, dat we dit mogen
doen… Guide toont een schilderij welke een voorproefje moet zijn voor dat wat komen gaat. We zijn druk bezig
met diverse ontwerpen samen te stellen en gaan ons compleet te buiten aan een scala aan stoffen en gooien alle heilige
huisjes om met onze creaties aldus een verrukte Mr. Nielson. We hebben een blanco kaart gekregen van
Heer Brian, werkelijk alles mag.

(voorproefje modeshow)

Het vormt voor ons een hele uitdaging om alle rassen gekleed te krijgen en niet de rijken maar ook de gewone
burger willen wij verrassen met onze creaties.
We hebben besloten al onze lopende projecten stil te zetten en ons compleet te wijden aan deze gigantische
opdracht. Een waarvoor we Heer Brian dan ook ontzettend dankbaar voor zijn.
We hopen hiermee onze kunnen te laten zien en iedereen ervan te overtuigen dat eenmaal gekleed door Guido
en Mr. Nielson je niets anders meer wilt. Ook hopen we dat iedereen: rijk of minder rijk, man of vrouw, jong of
oud, Elf, Dwerg, Fairy of Mens, beseft dat ze bij ons altijd zullen slagen. Prijzen variëren van enkele
honderden kristallen tot een veelvoud van tienduizend. Nu hoor ik u zeggen… enkele honderden kristallen, dat is
toch niet wel gelegd voor de gewone burger? Wel als u bedenkt dat onze kledij gemaakt is van de beste kwaliteit
stof en dat alles met de hand op maat gemaakt wordt. Kledij van Les Hommes d’ Noblesse gaat een leven
lang mee… figuurlijk gesproken dan lachen beide eigenaren. Voor Mensen geldt dit in elk geval beaamt Guido.
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Tevens hopen wij hiermee het verhaal te doen ontkrachten
dat wij in de financiële problemen zitten, zo licht
Mr. Nielson ons toe. In de laatste editie van de
Courant werd de suggestie gewekt dat ons modeketen in de
problemen zou zitten door het uitblijven van een grote
betaling van Jonker Ombo Brightbean Smulpaepe.
Niets is minder waar.
Wel is het zo dat een aantal franchisezaken, dat zijn zaken
die wij niet zelf bezitten maar tegen betaling onze naam
voeren, het minder goed hebben gedaan en dat sommige
helaas de zaak hebben moeten sluiten. Uiteraard betreuren
we dit en vinden we dat dit onze goede naam in diskrediet
brengt. We zullen in de toekomst nog strenger gaan
selecteren bij aanvragen van franchisezaken.

(kledij voor Elfen of Druïdes)
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Nieuws van de Algemene Far Kingdomse Bank

A.F.K.

Naar aanleiding van ons vorige artikel in de Far Kingdomse Courant hebben
wij vele positieve reacties mogen ontvangen op ons nieuwe beleid. Onze huidige en
potentiele clientèle zijn verheug dat de rentes en de kosten naar waarde zijn aangepast.
Ook over de mogelijkheid tot het huren van een kluis is men zeer te spreken.
Al is men het over eens dat deze service altijd al tot de mogelijkheden van de
Algemene Far Kingdomse Bank had moeten behoren.
We hopen met deze vernieuwingen het vertrouwen in de Bank te hebben
herworven.

Helaas moeten wij u ook melden dat wij (Amanda de Rothschild, woordvoerster van de Bank )
een diepgaand onderzoek hebben ingesteld naar het wel en wee, of te wel het doen en laten van de van de Aquino
familie. Deze familie beheerd sinds 200 cirkels, namens de A.F.K, de bank in Novigrad welke gelegen is in
Aiama Mjule.
Gezien de gepleegde fraude door Fiskaal Jongheer David Pieterzoon doen geruchten de ronde dat de
Aquino familie ook betrokken is bij het schandaal.
Op verzoek van het Hoofd van de A.F.K:
Pierre van der Hooge tot Caillaud zijn alle tegoeden van
de familie Aquino op voorhand bevroren.
Tevens zijn gedurende het onderzoek, Ludwig Aquino en
alle overige Aquino medewerkers uit hun post ontheven en op
non-actief gesteld.
Pierre van der Hooge tot Caillaud maakte tevens bekend
dat het onderzoek zich niet alleen betrekt tot eerder
genoemden, maar dat alle leden van de Aquino familie onder
de loep zullen worden genomen, dit op verdenking van
betrokkenheid van verduistering, valsheid in geschrifte, afpersing
en het ontwijken van de belasting alsmede aantasting van de
goede naam van de Algemene Far Kingdomse Bank.
(Pierre van der Hooge tot Caillaud )

Er zijn nog geen opsporingsbevelen uitgevaardigd voor alle leden van de Aquino familie, maar dat zal slechts een
kwestie van tijd zijn, aldus de heer van der Hooge tot Caillaud. Dit soort kwalijke praktijken kunnen en
moeten aangepakt worden, anders is het vertrouwen in de A.F.K zoek.
Men is weliswaar onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar de verdenking is behoorlijk groot aldus een zeer
geagiteerde Pierre van der Hooge tot Caillaud. Anders waren we nooit tot deze actie overgegaan.
Rotte appels zullen verwijderd worden, dankzij de aanhouding van Fiskaal Jongheer David Pieterzoon
welke inmiddels zingt als een vogeltje.
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Anciënasterre
Op de kusten van Anciënasterre zijn diverse zogenaamde “oorlogsschepen” aangespoeld

(de “Oorlogskwal”)

De stranden van Anciënasterre zijn voorzien van duizenden mysterieuze kwal-achtige wezens, het zogenaamde
“Oorlogsschip”, beter bekend als "de Elfse By the Wind Sailor" of "Sea raft".
Helaas zijn de dieren, relatief gevaarlijker voor de mens dan voor dieren, tenminste als je in aanraking komt met
zijn lange tentakels. Hierdoor spreken de lokale bestuurders inmiddels van een giftige noodsituatie.
De “Oorlogsschepen” lijken op kwallen, maar zijn eigenlijk zwevende kolonies van microscopische hydrozoans —
kleine roofzuchtige wezens die in het algemeen meer in dieper water dan in de kustwateren leven.
“Oorlogsschepen” hebben kleine, stijf, zeil-achtige structuren en benutten de kracht van de wind welke hen toestaat
om verre reizen te maken over het water op zoek naar plankton en andere kleine prooi. Mensen en dieren vallen
niet vaak ten prooi aan de “Oorlogskwal” men wordt eerder per ongeluk gestoken door de kwal.
In de zomermaanden, komt de “Oorlogskwal” in het algemeen dichter bij de kust als water temperaturen stijgen.
Hier staan zij bloot aan de plotselinge sterke wind, en de kolonies kunnen uiteindelijk dichter bij het land komen
dan bedoeld wat resulteert in lokale kusten welke blauw geschilderd lijken te zijn.
De “Oorlogsschepen” zijn gerelateerd aan de dodelijke steek van de Avomése Man o ' Siphonophore, wiens
lange tentakels een ondraaglijke pijn, gevolgd door de dood, geven als je gestoken wordt In tegenstelling tot
Man o ' Siphonophore, kunnen de “Oorlogsschepen niet langer steken wanneer ze dood op het strand
aanspoelen. Kort na het aanspoelen verdwijnt ook de voor hen zo kenmerkende blauwe kleur.
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Advertentie rubriek
Te koop aangeboden door het Vrijhandelaarshuis:
Diverse cloak’s, wapenschedes, lantaarns, diverse grote en kleine
drakenbeelden en andere spullen.
Variërend van nieuwstaat tot gebruikt.
Schappelijke prijzen.
Tevens willen wij een iedere die goederen heeft in de gelegenheid
stellen een kraam te huren waar hij/zij zijn goederen kan verkopen.
Kom kijken…. Een afvaardiging van het Vrijhandelshuis is
aanwezig bij de opening van het Rondeel in Wamsterdam !!!
Joder en Joder, al cirkels lang een begrip voor al uw
magische items. Alles wat een Magiker zich maar kan wensen
is bij ons te bestellen. Veel artikelen op voorraad.
Vind u niet wat u zoekt? Vraag het ons gerust.
Goede referenties bij de Bond van Magikers.
Desgewenst kan een artikel gedemonstreerd worden.
Uiteraard geldt dit niet voor alle artikelen, waarvoor uw
begrip.
Tevreden? Vertel het anderen…
Niet tevreden? Vertel het vooral ons!
Joder en Joder een Magiker kan niet zonder.
Eerst komende beurs: Het Rondeel “Het laatste kwartier” van Madame du Pompidoure te
Wamsterdam.
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Recepten
We laten deze aflevering zien hoe je pulled beef maakt. Voor dit recept heb je wel iets meer tijd nodig, want het
vlees moet een paar uur pruttelen op het vuur. Heb je een keerkring vrij? Zet het vlees dan ’s ochtends alvast op,
laat het lekker een paar uur pruttelen en ’s avonds hoef je het alleen nog maar even warm te maken.
Recept voor 2 personen
Tijd: 15 min. + een paar uur pruttelen
Benodigdheden:
400 gr runderiblappen of sukadelappen
750 ml water
1 bouillonblokje (vlees)
1 ui
1 teen knoflook
2 tl paprikapoeder
1/4 tl komijn
1 tl basterdsuiker
halve tl chili
2 el ketchup
Bereidingswijze:
Snijd het vlees in blokjes en breng op de smaak met de kruiden. Giet een scheut olie in een pan en bak het vlees
rondom bruin. Voeg ook de ui en knoflook toe en bak dit een paar minuten mee. Daarna voeg je het water en
bouillonblokje toe. Zet de deksel op de pan en zet het vuur zo zacht mogelijk. Laat het vlees circa 3-4 uur
zachtjes pruttelen. Giet het vlees door een zeef en vang het vocht op. Trek met 2 vorken het vlees uit elkaar.
Giet het vocht terug in de pan, zet het vuur aan en laat het geheel inkoken met 2 eetlepels ketchup.
Als de saus een mooie dikte heeft, voeg je het vlees weer toe.
Warm het geheel nog even op en klaar!
Serveer de pulled beef op een broodje met een simpele salade met sla, komkommer en ui.
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