De Far Kingdomse Courant, 14e editie
Van onze verslaggever in Neutraal Mairie Moresnet.
Voor het eerst sinds tijden is er weer een rechtszaak
geweest in de Far Kingdoms. Normaliter wordt er
rechtgesproken door de plaatselijke Adel en is de zaak
daarmee afgedaan.
In dit bijzondere geval echter werd er rechtgesproken
door de FKR, de Far Kingdomse Rechtbank, en wel om de
volgende redenen:
- Het geheel had een spoedeisend karakter.
- Het betrof een ongewoon hoge schuld.
- De zaak is aangespannen door Modeketen
Les Hommes d’ Noblesse tegen een burger.
Inwoners in de gehele Far Kingdoms werden opgeroepen,
via onderstaand bericht, om plaats te nemen in de jury.

Hierbij sommeren wij u, als ingezetene van de
Far Kingdoms, om plaats te nemen als jurylid in de
Far Kingdomse Rechtbank welke zitting zal hebben
gedurende de periode:
Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari van de
64e cirkel van Regerend Hoofd:
Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia
Robinia (Mama Nacht), heersers van de bossen en wouden.
De rechtszaak vindt plaats te Neutraal Mairie Moresnet.
Dit alles inzake de rechtszaak: Modeketen Les Hommes
d’ Noblesse, vertegenwoordigd door Maistro: Mr. Nielson,
versus Mevrouw Genyx Fander.
Van jury wordt verwacht: Dat men plaatsneemt in de
rechtbank alwaar men onbevooroordeeld en onpartijdig
de inhoudelijke afhandeling zult aanhoren en daarna zult
stemmen met schuldig of onschuldig met betrekking tot
ten laste legging.
Voorafgaande aan de stemming krijgt de jury een half
uur de gelegenheid om elkaars standpunt uit te wisselen.
Als jurylid dient u er rekening mee te houden dat de
rechtszaak in een magievrij gebied zal plaatsvinden dit
om ongewenste invloeden uit te sluiten.
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Tijdens de duur van de gehele rechtsgang is het u
uitdrukkelijk verboden om met anderen, behalve medejuryleden, inhoudelijk te praten over deze zaak.
Hiervoor tekent u een magisch document, waarvoor
speciaal toestemming is verleend door Koning Laurus
Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia
(Mama Nacht), heersers van de bossen en wouden.
Mocht u onverhoopt toch als getuige worden opgeroepen,
dan ontvangt u hiervan tijdig bericht, en vervalt tevens
uw juryplicht.
Tevens hebben wij de hand weten te leggen op de dagvaarding die mevrouw Genyx Fander een halve cirkel
geleden, van een bode, overhandigt heeft gekregen te
Slot Snibbestein. Deze is hieronder is geplaatst.
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Van:

Mr. Baron K.L. Eploper en
Mr. Baronesse P. Andjes-Baas.
Far Kingdomse Advocatenvestiging.
Lid van de kring van Adel.

Aan:

Mevrouw Genyx Fander.
Wettige echtgenote van:
Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe.

Heden de eerste helft van de 63e cirkel van regerend hoofd:
Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia
(Mama Nacht), heersers van de bossen en wouden.
Ten verzoeke van de Modeketen Les Hommes d’ Noblesse.,
gevestigd en kantoorhoudende te Trá Mhôr, te dezer zake
woonplaats kiezende te Oberon, ten kantore van:
Mr. Baron K.L. Eploper en Mr. Baronesse P. Andjes-Baas
advocaten en procureurs, van welk kantoor
Mr. Ridder L.I.E. Gebeest als advocaat optreedt, voorts
domicilie kiezende te Oberon, ten kantore van de advocaat en
procureur Mr. Baron K.L. Eploper, die ten deze tot procureur
wordt gesteld en als zodanig zal optreden, voorts
woonplaats kiezende te Oberon, ter griffie van de rechtbank
aldaar,
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Heb ik,
Krachtens mondelinge last van de edelachtbare heer/vrouwe
Voorzieningenrechter van de Adellijke rechtbank statutair
gevestigd in de Far Kingdoms;
IN KORT GEDING GEDAGVAARD:
Mevrouw Genyx Fander, zonder vaste woon en verblijfplaats,
verder genoemd als de gedaagde.
Alhier te Slot Snibbestein mijn exploot doende en afschrift
dezes latende aan:
Haar in persoon,
Op vrijdag de 14 van de 64e cirkel 1e helft om 21.00 uur in
persoon of vertegenwoordigd door een procureur te verschijnen
ter terechtzitting van de edelachtbare heer/vrouwe
Voorzieningenrechter van de rechtbank te:
Neutraal Mairie Moresnet, alsdan en aldaar gehouden
wordende in het gerechtsgebouw:
MET AANZEGGING:
Dat indien de gedaagde niet op de hiervoor vermelde of op
een door de rechter eventueel nader te bepalen roldatum bij
procureur in het geding verschijnt en, ten aanzien van hen de
voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen,
tegen het gedaagde verstek zal worden verleend en de hierna
verwoorde eis zal worden toegewezen, tenzij deze de rechter
onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
Dat van gedaagde bij verschijning een griffierecht van 251
kristal zal worden geheven, waarvan aan on- en
minvermogenden vermindering kan worden verleend;
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TENEINDE:
Alsdan aldaar namens mijn rekwirant als eisers te horen
eisen en concluderen dat:
1. De (wijlen) Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe goederen
op krediet heeft gekocht van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse
Partijen, Jonkheer Brightbean van Smullpaepe en de Maistro’s
Guido en Mr. Nielson zijn te goeder trouw een zakelijke relatie
met elkaar aangegaan, te weten het verhandelen van goederen
(te weten kledij) aan Adel op krediet.
(Wijlen) Jonkheer Brightbean van Smullpaepe heeft bij de
bevestiging van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse kleding op
rekening gekocht met een waarde van 150.000 kristal.
Hij heeft op vrijwillige basis deze aanschaf gedaan, mede
getuige zijn pose met de door hem aangeschafte kledij in de
9e Far Kingdomse Courant.

2. In de 62e cirkel 2e helft is aan gedaagde verzocht de
opstaande rekening te voldoen. Hieraan heeft de gedaagde
tot heden geen gehoor aangegeven.;
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Feiten:
3. De zaak heeft betrekking op inbreuk of althans aantasting
van eer, reputatie en goede naam, van Modehuis Les Hommes
d’ Noblesse.
Dat wil zeggen, het mondeling verspreiden van “beledigende”
uitingen c.q. pertinente onwaarheden inzake eisers en hun
verkopers.
Voorts wordt door gedaagde daarmede onrechtmatig
gehandeld;
4. Gedaagde is gemeenschap van goederen getrouwd.
Daarmee komen alle bezittingen en schulden ten laste van
gedaagde.
5. Ook na beëindiging van de relatie door de vermissing en
vermeende dood van Jonkheer Ombo Brightbean van
Smullpaepe maakte gedaagde zich schuldig aan het zich
onttrekken van haar verplichtingen jegens Modehuis Les
Hommes d’ Noblesse.
6. Eisers hebben moeten constateren dat gedaagde zich
laatdunkend uitlaat, en zich niet verplicht voelt te voldoen
aan de op haar overgegane financiële verplichtingen van haar
(wijlen) echtgenoot, Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe.
En, door te verwijzen naar bewijs van de door haar
echtgenoot gedane aankopen, met als doel eisers eveneens
financieel te treffen;

7. De publicaties in de Far Kingdomse Courant onderbouwen
de eis van de eisers, Maistro’s Guido en Mr. Nielson door
beschikbare feiten.
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Gedaagde heeft geen enkel belang bij de verspreiding van
dergelijke “negatieve” uitlatingen, anders dan eisers moedwillig in
een kwaad daglicht te brengen en hen financieel te treffen;
8. Door aldus te handelen, zoals gedaagde doet, pleegt zij
inbreuk op het recht op eer en goede naam van eisers en
aldus is er sprake van strijd met de in het maatschappelijk
verkeer betamende zorgvuldigheid.;
9. Gedaagde is voorts bij deze uitdrukkelijk gewezen op de
positie van eisers binnen de Far Kingdomse samenleving en
Adellijke kringen en de en schadelijke gevolgen van gedaagde
haar uitlatingen en weigering. Die positie wordt immers willens en
wetens door gedaagde haar uitspraken en weigering
ondergraven en er is geen zicht op beëindiging daarvan.
Zulks is, mede ook gelet op de omstandigheden die in deze
afvaardiging uiteengezet worden, (zeer) onrechtmatig jegens
eisers.
10. Ons inziens is gedaagde niet bereid tot inkeer. Eisers hebben
er groot en spoedeisend belang bij dat een snelle rectificatie
kenbaar wordt gemaakt in het algemeen en in het bijzonder
subsidieverstrekkers en aan (potentiële) lezers van de
Far Kingdomse Courant c.q. bezoekers en klanten van
Modehuis Les Hommes d’ Noblesse.
11. Eisers lijden schade door de onrechtmatige uitlatingen en
weigering tot betaling van gedaagde nu hun eer en goede
naam wordt aangetast.
12. Eisers lijden concrete schade doordat zij mogelijke
subsidies, adverteerders en afnemers misloopt. Bovendien tast
gedaagde de reputatie en geloofwaardigheid van eisers
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eigenaars en verkopers aan. Eisers menen dan ook dat een
voorschot op de schadevergoeding op zijn plaats is.
Spoedeisend belang:
13. Al het voorgaande leidt ertoe dat eisers een groot en
spoedeisend belang hebben bij de navolgende vorderingen, temeer
nu gedaagde ondanks aanmaningen niet bereid is de inbreuk
en het onrechtmatig handelen te staken en een snelrechtelijk
oordeel verder optredende schade kan voorkomen. Eisers voegen
eraan toe dat gedaagde juist meer volhardend is geworden
in haar weigering tot betaling.
Bevoegdheid:
14. De voorzieningenrechter van de Adellijke rechtbank
statutair gevestigd in de Far Kingdoms; is bevoegd van dit
geschil kennis te nemen.
MITSDIEN:
Het de voorzieningenrechter van de Adellijke rechtbank
statutair gevestigd in de Far Kingdoms behage bij vonnis in
kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle
keerkring en uren:
1. Gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden inbreuk te
maken op het recht op bescherming van eer en goede naam
van eisers, in het bijzonder gedaagde te verbieden de uitingen
te doen jegens eisers en haar eigenaars en verkopers te
publiceren of anderszins te verspreiden en/of openbaar te
maken;
2. Gedaagde te gebieden, binnen 2 keerkringen na betekening van
het ten deze te wijzen vonnis, aan alle door haar gebruikte
media en door publicatie in de Far Kingdomse Courant de
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navolgende rectificatie te sturen, zulks in normaal en goed
leesbaar lettertype, duidelijk afkomstig van gedaagde en
zonder verdere toevoegingen:
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'Geachte heer, mevrouw,
Recentelijk heb ik uitlatingen gedaan betreffende het Modehuis
Les Hommes d’ Noblesse, haar eigenaren, haar verkopers,
organisatiestructuur en haar werkwijze.
De voorzieningenrechter van de Adellijke rechtbank statutair
gevestigd in de Far Kingdoms heeft op (datum vonnis)
vastgesteld dat de uitlatingen en weigering tot betaling ten
aanzien van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse inbreuk
oplevert op het recht op bescherming van de eer en goede
naam van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse en derhalve
onrechtmatig is.
Tenslotte kan ik u berichten dat de eerdere uitlatingen en
weigeringen tot betaling niet zijn gebaseerd op juiste feiten.
Hoogachtend,
Mevrouw Genyx Fander
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Te bepalen dat gedaagde een onmiddellijk opeisbare dwangsom
zal verbeuren van 1.000 kristal per keer van het verspreiden
van een enkel bericht per keerkring dat gedaagde met volledige
of tijdige naleving van een der hiervoor genoemde geboden of
verboden in gebreke is;
3. Gedaagde te gebieden om binnen een maanstonde na
betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan eisers te
betalen een voorschot op schade, dan wel vergoeding van
schade, ten bedrage van 150.000 kristal;
4. Althans zodanige voorzieningen te treffen als de
voorzieningenrechter passend zal achten;
5. Gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding;
De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, 800 kristal
Zie hieronder laatste blad exploot dagvaarding met
ondertekening. Hierbij sommeren wij, U, mevrouw Genyx Fander:
wettige echtgenote van (wijlen) Jonkheer Ombo Brightbean van
Smullpaepe tot het betalen van de somma:
150.000 kristal vermeerderd met de kosten, zoals hieronder
genoemd, ten behoeve van:
Maistro’s Guido en Mr. Nielson van de Modeketen Les Hommes
d’ Noblesse.
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Hoofdsom
Kosten van dit Exploot
Proceskosten
Betekeningskosten
Reeds gemaakte executiekosten
Afwikkelingskosten
Griffierecht
Rente
Totaal

150.000 kristal
800 kristal
300 kristal
125 kristal
75 kristal
12 kristal
251 kristal
p.m kristal
------------------151.563 kristal + p.m.

Was getekend
Mr. Baron K.L. Eploper

Mr. Baronesse P. Andjes-Baas

Far Kingdomse Advocatenvestiging
Lid van de kring van Adel.
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De volgende, apart bijgevoegde, bewijsstukken zijn bij deze
zaak gebruikt:
- Het kasboek van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse.
- De Far Kingdomse Couranten 7e editie en 8e editie.
- Het uittreksel uit het huwelijksregister.
- Uitschrijving uit het register der Adel.
- Verklaring van het Notariskantoor Janssen & Janssen.
Ook hebben wij de hand weten te leggen op de uitnodiging
van de advocaat van mevrouw Genyx Fander, welke
hieronder volgt:

Hierbij delen wij u mede dat u als advocaat bent toegewezen
aan Mw. Genyx Fander. Dit ten behoeve van de Far Kingdomse
Rechtbank welke zitting zal hebben gedurende de periode:
vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari van de 64e cirkel
van Regerend Hoofd: Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en
Koningin Acacia Robinia (Mama Nacht), heersers van de bossen
en wouden.
De rechtszaak vindt plaats te Neutraal Mairie Moresnet.
Dit alles inzake de rechtszaak: Modeketen Les Hommes
d’ Noblesse, vertegenwoordigd door Maistro: Mr. Nielson,
versus Mevrouw Genyx Fander.
Uw client, Mw. Genyx Fander, dient uw honorarium á
100 kristal per keerkring dus 300 kristal in totaal,
voorafgaande aan de zitting, te voldoen aan de Far Kingdomse
Rechtbank te Neutraal Mairie Moresnet.
Uw honorarium zal na afloop (tenzij de rechtbank anders
beslist), op een aparte rekening ten uwer gunste en uitsluitend te gebruiken voor rechtszaken, worden gestort bij de
Far Kingdomse Bank.
De volgende personen zijn in elk geval door de aanklager als
getuige opgeroepen:
Mr. Guido. (Van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse.)
Mr. Nielson. (Van Modehuis Les Hommes d’ Noblesse.)
Dhr. Knobelaar.
Dahlia Salix Discoler.
Öpir Halvdan.
Blaine Silverwind.
De verkoper van ’t vrijhandelshuis.
De Redacteur Far Kingdomse Courant.
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De Notaris van kantoor Janssen en Janssen.
Peer Sonalia, Kroon Admiraal in ruste.
Mocht ter zitting blijken dat de aanklager nog meer getuigen
nodig heeft, dan zullen zij alsnog worden opgeroepen.
Graag vernemen wij van u welke getuigen u wenst op te
roepen.
Als advocaat van de gedaagde dient u er rekening mee te
houden dat de rechtszaak in een magievrij gebied zal
plaatsvinden dit om ongewenste invloeden uit te sluiten.
Tijdens de duur van de gehele rechtsgang is het u uitdrukkelijk verboden om met anderen dan uw cliënt en de
door u aangedragen getuigen inhoudelijk te praten over
deze zaak. Hiervoor tekent u een magisch document,
waarvoor speciaal toestemming is verleend door
Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia
(Mama Nacht), heersers van de bossen en wouden.
Doch uit bovenstaand bericht blijkt niet wie de advocaat
dan wel was… Totdat wij uit betrouwbare bron, die
anoniem wil blijven, een (vertrouwelijk) afschrift ontvingen
van een beroemd advocatenkantoor. Het is toch wel
ongewoon, dan wel bijzonder te noemen, dat een leek als
advocaat wordt toegewezen aan zo’n belangrijke zaak.

Aan: Jonkheer Omat Honorgut
Van: De Far Kingdomse Advocaten Collectief, kortweg de F.K.A.C
Hierbij delen wij u mede dat wij vernomen hebben dat u gevraagd bent om op te treden
als Advocaat in zake mevrouw Genyx Fander versus Modehuis Les Hommes ‘d Noblesse.
Wij vertrouwen erop dat u, als lekenadvocaat, de zaak naar kunnen zult behartigen.
Bij deze maken wij, bij hoge uitzondering, u aspirant-lid van de Vereniging van Gerechts
Dienaren, ook wel de V.V.G.D genoemd. Mocht eventueel blijken dat u in de loop der
cirkels meerder zaken naar tevredenheid van het V.V.G.D. heeft behandeld, dan kan dit
aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een definitief lidmaatschap.
Met collegiale groet
Mr. Drs. Dir. Prof. Jacobus van Poentefeel
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Tot zover de informatie inzake voorafgaande aan de
rechtszaak.
De rechtszaak zelf startte met een uitvoerige fouillering
van alle aanwezigen, door de rechtbank, ingehuurde Drost.
Wapens mochten uiteraard de rechtszaal niet binnen.
Kort daarop werd de zitten kort verdaagd door de
opkomst van vier Trollen die al stampvoetend en snuivend
de rechtszaal binnen traden. Dat was nog niet het ergste…
Tot overmaat van ramp brachten zij ook nog een lied ten
gehore, vermoedelijk ter ere van hun leider, waarvan wij u
de tekst niet willen onthouden.

Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen.
Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen.
Wij zijn de Trollen, wij zijn gemeen.
Wie voor onze voeten komt vertrappen wij meteen.
Wij zijn de Trollen, wij zijn zo wreed.
Gloer is onze leider die de grootste gruwels weet.
Gloer is onze leider die de grootste gruwels weet.
Gloer is onze leider die de grootste gruwels weet.
Wij haten heel die Elfenkliek
en vogels, bloemen, dieren
Van Elfen wordt een Trol doodziek.
Een Trol heeft pas manieren.
Van Elfen wordt een Trol doodziek.
Een Trol heeft pas manieren.
Wij haten al wat Elfig is
in bossen en rivieren
Wij kennen geen vergiffenis.
Een Trol heeft pas manieren
Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen.
Wij zijn de Trollen, wij doen het goede kwaad.
Vermorzelen heel het Elfentuig
is waar 't een Trol omgaat.
Wij zijn de Trollen, 't slechtst van allemaal.
Met onze Trollengrollen op naar ’t Zilverdael.
Met onze Trollengrollen op naar ’t Zilverdael.
Met onze Trollengrollen op naar ’t Zilverdael.
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Wij haten heel die Elfenkliek
en vogels, bloemen, dieren.
Van Elfen wordt een Trol doodziek.
Een Trol heeft pas manieren.
Wij haten al wat Elfig is
in bossen en rivieren.
Wij kennen geen vergiffenis.
Een Trol heeft pas manieren.
Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen.
Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen.
Wij zijn de Trollen.
Honderdduizend Trollen uit het verre diepe Trollenwoud.
'T Elfenbloed zal stollen, elke Elf wordt .... afgehouwd.
Ons valt niet te dollen.
Trollenbloed is als je 't goed beschouwd
ijskoud, ijskoud.
't Liefste wat we drinken, dat zijn liters warm Elfenbloed.
De Trol die 't hardst kan slikken heeft de
allergrootste Trollenmoed.
Op Gloer zullen we klinken,
onze opperTrol die stinkt pas goed.
Zoals het moet.
Want Gloer is onze opperTrol, Gloer weet alles beter.
Gloer die heeft een Trollenhol, en dat ruik je vanaf
honderd meter.
Gloer is onze opperTrol, Gloer weet alles beter.
Gloer die heeft een Trollenhol, en dat ruik je vanaf
honderd meter.
Alles wat we tegenkomen wordt de modder ingeboord.
Waar Trollen vrij van komen, is van plundering en ook
van moord.
Zilverdael moet ingenomen, 't heeft ons nu al lang
genoeg gestoord.
Morgen is de grote dag, dan komt de grote Trollenstrijd.
Morgen is de grote slag, 't Trollenzwaard is voorbereid.
Geen Elf die 't overleven mag want Gloer die overwint
altijd, altijd.
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Want Gloer is onze opperTrol, Gloer weet alles beter.
Gloer die heeft een Trollenhol, en dat ruik je vanaf
honderd meter.
Gloer is onze opperTrol, Gloer weet alles beter.
Gloer die heeft een Trollenhol, en dat ruik je vanaf
honderd meter.
Wij zijn de Trollen, wij zijn de Trollen...
Hierna vertrokken de Trollen weer net zo spontaan als dan
ze gekomen waren.
Daarna namen beide rechters zitting en begon met het
verhoren van de getuigen.
De getuigen
werden verspreid
over 2 keerkringen, telkens
na het nuttigen
van een maaltijd,
veelal in twee
tallen gehoord.
Grote hilariteit
was echter het
verhoor van de
heer Knobelaar.
(De rechters)

Deze wierp telkens voordat hij antwoord gaf op een vraag
met een muntje…
Een van de rechters maakte hier na enige tijd korte metten
mee en de heer Knobelaar werd gevraagd of hij zonder
muntje op te gooien de vragen wilde beantwoorden.
De heer Knobelaar dacht even kort na… gooide het
muntstuk en antwoorde ontkennend. Wat een gelach uit de
jurybank uitlokte.
Vervolgens werd op straffe van verwijdering de vraag
nogmaals gesteld, na het opnieuw gooien van het muntstuk
kwam er dit keer een bevestigend antwoord en stopte hij
het muntstuk in zijn zak.
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Na de rechtszaak bleek, toen onze correspondent hem
ernaar vroeg, dat op de ene kant van het muntje “Yes”
stond en op de andere kant “No”.
Het andere schokkende puntje was de
binnenkomst van de heer Guido welke
in een dwangbuis, begeleid door
Mr. Nielson, de rechtszaal betrad.
Mr. Nielson deed het woord voor zijn
compagnon, die overduidelijk niet tot
een zinnig betoog kwam. De conclusie
van Mr. Nielson was dat Mr. Guido
totaal van het padje afwas. Er kwam
niets meer uit zijn vingers en het
Modehuis leverde totaal geen nieuwe
creaties af.
Dit, het ontwerpen van nieuwe
creaties, was immers de taak van
Mr. Guido.
(Mr.Guido en Mr. Nielson)

Uit de diverse verhoren kwam, mede dankzij de advocaat
Jonkheer Omat Honorgut, naar voren dat (wijlen)
Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe, zeker in
vergelijking met alle aankopen gedaan door lage Adel,
toch wel een bijzonder hoge prijs betaalde voor zijn kleding.
Hetgeen door de getuige Mr. Nielson, verdedigd werd met
de woorden: “het was een unieke creatie waar veel tijd en
energie in gestoken, de stof was ook van ongekende
exceptionele zeldzame en hoge kwaliteit.”
Ook droeg de verdediging aan dat het toch wel vreemd was
dat juist net na de aankoop van heer Brightbean de zaken
slecht gingen met het Modehuis en dat de Adel juist op dat
moment op krediet ging kopen.
Wat verder opviel was dat de rechter het stuk van
Notariskantoor Janssen en Janssen, als bewijsstuk, naar de
prullenbak verwees. Dit met als reden dat de vordering te
vroeg was ingediend. Er waren immers nog geen 2 cirkels
verstreken sinds de vermeende dood/vermissing van
Jonkheer Brightbean van Smullpaepe. Wat wel hout sneed
was dat mevrouw Genyx Fander de weduwe-uitkering had
geaccepteerd. In hoeverre dat meegespeeld heeft in de
beslissing van de jury is onbekend.
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Tevens bleek dat de heer Brightbean recentelijk nog gezien
was door een groep avonturiers, en wel in het gebied
rondom Slot Snibbestein. Toegegeven dat was wel in een
vreemde en krachtige rituele cirkel, maar dan toch.
Niet bekend is of het een vorm van illusie betrof of dat zij
daadwerkelijk getuige waren van de verschijning van heer
Brightbean zelf.
Nadat zowel de aanklager als
de verdediging hun slotpleidooi
hadden gehouden, ging de jury
over tot stemming. Na een kort
halfuur kwam de jury uit
beraad. Ze hadden een
uitspraak. Mevrouw Genyx
Fander werd, wellicht tot
verbazing en verbijstering van
(De aanklager en de verdediging)

de aanklager, op alle punten vrijgesproken. De rechter kon
niet anders besluiten dan haar vrij te laten. Er ontstond
nog even een kort tumult in de jury. Woody liet wederom
van zich horen. Hij was al een keer gewaarschuwd door de
rechter zich niet met de zaak in te laten, maar zich tot zijn
taak als jurylid beperken.
Hij adviseerde de verdediging namelijk om een aanklacht in
te dienen tegen de Kingdomse Courant wegens smaad.
(De rechters hadden namelijk het gebruik van anonieme
bronnen toegelaten tijdens het verhoor van een redacteur
van de Far Kingdomse Courant.) De rechter greep direct en
kordaat in en sommeerde Woody zich niet met de zaak te
bemoeien en dit aan mevrouw Fander en haar advocaat
over te laten. Waarna de rechter de zaak sloot.
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Ander belangrijk nieuws uit Neutraal Mairie Moresnet:
Een Priesteres van de Eene, aanhangster van Twinkle Eyes,
bekeert zich tot Rameses Shakki.
Nog nooit eerder verloor een Priester of Priesteres haar
of zijn geloof aan Rameses.
Men geloofde in hem, Rameses, of niet. Maar een bekeerlinge… Nee dat was tot heden nog nooit voorgekomen.
Na gedegen onderzoek door uw redacteur is gebleken dat
het ook niet zomaar om een bekeerlinge gaat…Nee, het gaat
hier om Priesteres Genyx Fander die haar geloof in de
Eene/Twinkle Eyes, inruilde voor de van Rameses Shakki.
Dit omwille van hereniging met haar geliefde en vermiste
echtgenoot: Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe.
Maar hij was toch vermist en vermeend doodverklaard
hoor ik u denken… Ja, dat klopt.
Jonkheer Ombo Brightbean is tijdens een van zijn avonturen
samen met een medestrijder de heer Marco Lapt, verdwenen. Beide heren bleken na het drinken van besmet water,
niet meer zichzelf te zijn. Hulp in de vorm van genezing
door hun mede avonturiers bleef uit. Ook verloren zij,
blijkbaar, het geloof in hun Godheid, daar (voor zover wij
weten) geen hulp van die kant is gekomen en/of gevraagd.
Daarna ontbreekt elk spoor van hen. Toch zijn wij erachter
gekomen dat beide heren een soort (bloed)ritueel hebben
meegemaakt. Ombo koos hierbij, uit eigen beweging en vrije
wil, om bij Yanda Fander te zijn en dus bij Rameses.
Hierna is hij in de Far Kingdoms niet meer in levenden lijve
gezien, wat nu ook verklaarbaar is. Zijn vrouw Genyx heeft
al die tijd naarstig naar een teken van leven van hem gezocht, helaas te vergeefs. Wel bleef ze al die tijd geloven in
een hereniging.
Zo ongeveer een halve cirkel geleden, in de nabije omgeving
van Slot Snibbestein ergens aan de rand van de woestijn
heeft Genyx samen met een groepje Ritualisten/Priesters
en Priesteressen een ritueel gehouden om zijn ziel rust te
geven en naar de Eene/Twinkle Eyes te begeleiden.
Dit ritueel had echter niet het gewenste effect, in tegendeel zo vermoeden wij. Het geloof in de Eene/Twinkle Eyes
moet daar een flinke knauw gekregen hebben getuige het
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feit dat zij gespot werd in een eenvoudige jurk, zonder
haar priesterlijk gewaad.
Een halve cirkel later verscheen, in het bosgebied van
Neutraal Mairie Moresnet, plotseling uit een vreemd
portaal haar geliefde: Ombo. Het vermoeden is dat
mevrouw Genyx door Rameses is opgeroepen om naar dit
stuk bosgebied te komen, want toen ze daar arriveerde
verschenen er op miraculeuze wijze een zwaard en een
schild in handen van Genyx.
Getuigen beweren dat dit geen gewone wapens waren,
maar dat deze gezegend dan wel vervloekt waren door
Rameses zelf. Dit bleek tijdens een gevecht dat ontstond,
toen troepen van Rameses de avonturiers, die Genyx
gevolgd waren, aanvielen. Mevrouw Genyx beschermde
haar vrienden, lees medeavonturiers, met een vreemd
gemak. Slagen op haar schild leken dit nauwelijks te deren,
dit terwijl een klein schild toch het toch vrij snel begeeft.
Haar zwaard deed onheilige schade, en wel van dien aard
dat een aanvaller direct het getroffen deel niet meer kon
gebruiken. Werd een aanvaller echter op de borst of rug
geraakt, dan was het direct einde oefening en stortte deze
dood ter aarde. Nadat de troepen van Rameses waren
uitgeschakeld rende Genyx op haar geliefde af.
De heer Woody probeerde haar nog tegen te houden met
het argument dat zij haar geloof niet mocht verloochenen.
Echter al waar ze oog voor had was haar geliefde
echtgenoot: Ombo. Hand in hand lopend liepen zij daarna
verder het verlichte pad op, een pad die beide leidde naar
het Rijk van de Godheid Rameses Shakki.
Wat men allemaal
niet overheeft voor
een eeuwige
liefde….
Mogelijk is niet
iedereen het eens
met de keuze die
Genyx maakte,
maar vraag je zelf
eens af…
Wat zou jij doen als
je de keus kreeg om
weer bij je geliefde
te zijn?
(Genyx Fander herenigd met haar man, Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe)
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De Daklozenkrant
Vrijwillig vastgezet
Vier medewerkers van
tehuizen voor daklozen en
verpleeghuizen uit
Trá Mhôr hebben zich 1 keerkring laten vastbinden om
zelf eens te ervaren hoe dat
voelt.
Om te voorkomen dat
patiënten zich bezeren,
moeten ze regelmatig
mensen vastbinden op
stoelen of in hun bedden.
Het oordeel van het
personeel was unaniem:
Men voelde zich gepakt....

Jij mag zijn die je bent en
zoals je bent.
Met fouten en gebreken om
te kunnen worden
die je in aanleg bent.
Maar zoals je je nu nog niet
kunt vertonen.
Je mag het worden op jouw
wijze en in jouw uur.

Vrouw kan weer zien
na zware niesaanval
Een zwerfster van
97 keerkringen oud
heeft na een zware
niesaanval haar vrijwel
verloren gezichtsvermogen grotendeels
teruggekregen.
Artsen staan voor een
raadsel.
Na een heftige niesbui
keek zij in de spiegel en
kon plotseling zichzelf
ontwaren, zij schrok
echter zo van wat zij
zag dat ze alsnog met
spoed is opgenomen.
Klagen doet ze echter
niet, “ik heb een warm
bed en goed te eten.
Bovendien stikt het hier
van de leuke dokters.
Mij krijgen ze hier
voorlopig nog niet weg”
zo liet de hoogbejaarde
ons weten.

Spiegelbeeld
De enige zekerheid in dit bestaan.
Ik zie mezelf in de spiegel staan.
Een wetende blik...een traan....
Ik wil snel weer verder gaan,
en wacht nog met die traan tot de nacht.
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Daklozen nodigen bevolking Trá Mhôr aan tafel.
Daklozen waren vorige maanstonde in de meerderheid,
maar er waren ook “gewone” burgers.
De bestuursleden van Stichting “Samen Lekker Eten”
waren dan ook duidelijk tevreden over hun eerste diner
op het Schouwburgplein. Voor het diner hadden
zwervers “gewone” burgers uitgenodigd.
Het geheel werd in nauw overleg en in samenwerking
met Heer Brian de Rocheval uitgevoerd.
Geloof
Als je in mensen geloofd hebt die het af lieten weten,
Ga dan toch door te geloven..
Als je op een wonder hebt gehoopt dat niet is gebeurd,
Ga dan toch door te hopen.
Als je een spoor van liefde na wilt laten dat werd
vertrapt, Ga dan toch door met liefde geven.
Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt, droom weer
en droom verder tot de morgen.
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Wamsterdamse worstpan
Ingrediënten (4 personen):
1 grote ui.
1 á 2 tenen knoflook.
150gr spekblokjes (of
rookspek).
450gr varkensbraadworst.
450ml kippenbouillon (pot
of gedroogd blokje).
1 pakje gezeefde tomaten
(ca. 370g).
2 laurierblaadjes.
1 tl gedroogde tijm.
Zwarte peper.
1 pot witte bonen (425ml).
1 tl fijngehakte peterselie.
Pel de ui en snijd fijn. Pel de knoflook en pers uit.
Snijd evt. het spek in blokjes.
Braad de worst op laag vuur circa 5-10 min. En keer ze af
en toe. Neem de worst daarna uit de pan.
Doe de uiensnippers, de knoflook en het kleingesneden spek
in de pan en roerbak het mengsel ca. 5 min. Tot de uien
mooi glazig zijn.
Snijd de worst in plakjes. Doe ze met bouillon, tomaten,
laurierblad en tijm in de pan. Breng op smaak met peper en
breng aan de kook. Zet het vuur dan lager en laat nog
20 min. Pruttelen.
Laat de bonen uitlekken, voeg ze bij de worst en verwarm
het gerecht nog 10 min. Bestrooi met de peterselie en
serveer. Ook lekker met aardappelpuree.
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