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De complete Tijdslijn 
Cirkels worden gebruikt om de telling bij te houden van de ambtstermijnen van het  
regerende Opperkoning, tegenwoordig spreken we over Hoofd, over de negen Rijken.  
Vrouwen waren automatisch uitgesloten, men vond dat deze taak te veel behelsde om door 
vrouwen uitgevoerd te kunnen worden. Hierdoor zouden ze hun taak als moeder en steun en  
toeverlaat van hun man niet goed kunnen uitvoeren. Dit betekent niet dat vrouwen geen  
heerser konden worden over een Rijk, integendeel de Far Kingdoms kende en kent een groot  
aantal vrouwelijke heersers. 
 
Het Hoofd wordt democratisch gekozen uit de heersers van de Rijken, alle inwoners uit de  
Far Kingdoms kunnen hun voorkeursstem uitbrengen. Het is dus niet noodzakelijk om op de  
heerser van het Rijk waarin je woont te stemmen  
Als een regerend Hoofd komt te overlijden dan vindt er meestal na de, voor dat Rijk geldende  
rouwperiode, een nieuwe keuze ronde plaats. Meestal komt het nieuwe Hoofd uit een ander  
Rijk, dit om een evenwichtige basis te creëren. Omgezet naar de kalender van de Mensen is  
een cirkel een jaar en eclips een maand. De eerste eclips is de maand augustus, daar dan de  
oogst van het land wordt gehaald. 
 
0e cirkel  
- In den beginne toen de Goden de Far Kingdoms schiepen creëerden ze nagenoeg 

tegelijkertijd de Fae welke zouden waken over de seizoenen en de natuur.  
- Fae zijn zielloos en onsterfelijk. 
- Alle Fae waren gelijk, niemand stond boven de ander. Daarom was er ook geen telling,  

er was immers geen heerser. 
 
18.000e cirkel na ontstaan wereld 
- Om hen wat meer bezig te houden gaven de Goden de Fae ook “kinderen” om voor te 

zorgen, welke wij thans kennen als Fairies. 
 
31.000e cirkel na ontstaan wereld 
- Het vermoeden is dat de Elfen van de Fairies afstammen, zeker gezien bepaalde 

overeenkomstige kenmerken. Beiden partijen ontkennen tot heden ten dage elke 
(bloed)verwantschap. 
Het is goed denkbaar dat een groep Fairies zich heeft afgesplitst van de groep en is 
geëvolueerd tot wat de Elfen nu zijn. Iets wat heel goed mogelijk is gezien de enorme 
uitgestrektheid van de wereld. Een andere theorie is dat de Fae hier de hand in hebben 
gehad door met leven (lees Fairies) te experimenteren hetzij uit verveling, hetzij uit creatief 
oogpunt.  

- Fairies en Elfen zijn, ondanks het feit dat ze vaak een zeer hoge leeftijd (kunnen) bereiken, 
sterfelijk. In tegenstelling tot de Fae hebben ze een ziel. 

- Vorming Morget, punt van oorsprong van de Elfen. 
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111.000e cirkel na ontstaan wereld 
- Solitaire groepen Elfen zijn geëvolueerd tot Mensen en Dwergen, dit onder invloed van 

klimatologische omstandigheden. Ook zij hebben een ziel, doch Mensen leven zeer kort als 
je het afzet tegen Fairies, Elfen en Dwergen. Als je gemiddelde bereikbare leeftijden zou 
moeten toekennen aan de verschillende rassen dan geldt: 

 - Fairies  : 8000 – 15.000 cirkels 
 - Elfen  : 2400 cirkels 
 - Dwergen : 850 cirkels  
 -  Mensen : 75 cirkels 
 
120.000e cirkel na ontstaan wereld 
- Vorming eerste Rijken, P’elli ’n ore en Anciënasterre. 
- Ontstaan “Goden” en religie. De verschillende rassen ontwikkelen elk hun eigen geloof.  
- De Fae manifesteerden zich als “Goden” aan het volk/rassen. 
 
121.705e cirkel na het ontstaan van de wereld 
- Gwydion, een jonge Elf uit het nobele huis B’ d’ Ivrè wordt geboren. 
  
122.000e cirkel na ontstaan wereld 
- Eerste kleine opstand onder de Fae. Enkele Fae schijnen jaloers te zijn op de Fairies en  
 Elfen, dit vanwege het hebben van een ziel. Door jaloezie worden ze door de  
 stervelingen Demonen genoemd. Dit omdat zij “hun volk” niet vriendelijk bejegenen en  
 zich veelal niet vriendelijk gedragen. Het volk op zijn beurt schuift de schuld van  
 mislukkingen, plagen, ziektes en rampen etc. op de Demonen. 
 De rebellie onder de Fae wordt gelukkig snel onderling gesust, doch het begrip  
 Demonen is niet meer weg te denken in de beleving van het volk/rassen.  
- Vorming Trá Mhôr en Borrewoudschewater 
 
122.496e cirkel na ontstaan wereld 
- Met de Rijken gaat het goed, de volkeren hebben hun zelfvertrouwen hervonden en het  
 geloof in Avalon slinkt met de dag. 
 
122.500e cirkel na ontstaan wereld 
- Dankzij de scheepvaart wordt Avomé gesticht. 
-  Door de vorming van de Rijken, komen Elfen en Fairies min of meer in afgebakende 

gebieden terecht. De Fairies hebben hier het minste last van, overal waar bos/woud is zijn 
Fairies volop vertegenwoordigd. Het hart van het oerbos, door de mensen Istbar genoemd, 
vormt het hart van de kolonie. Miljoenen Fairies komen bijeen voor hun grote 
paringstrektocht, wat elke cirkel weer een kleurrijk schouwspel oplevert. 

 
122.949e cirkel, 9e Eclips, 9e maanstonde, 1e keerkring na ontstaan wereld 
- Begin van de Heksenvervolging.  
 
123.049e cirkel, 12e Eclips, 52e maanstonde, 1e keerkring na ontstaan wereld 
- De Raad van Asbergen verbiedt de Heksenvervolging met onmiddellijke ingang. 
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123.050e cirkel, 1e Eclips, 1e maanstonde, 1e keerkring na ontstaan wereld 
- Slechts enkele 1 keerkring nadat de Raad van Asbergen het verbod op  
 Heksenvervolging heeft afgekondigd wordt Amber Lydia wordt als Heks verbrand op 
 last van Magistraat Gillis Tonissone van Lyssel. 
 
 
123.500e cirkel na ontstaan wereld 
- De leiders van de negen Rijken het besluit om een Opperkoning te gaan kiezen, teneinde 

handel te vergemakkelijken en conflicten beter te kunnen hanteren.  
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Opperkoning 
Koning Lir, Koning van P’elli ’n ore. 
  
1e cirkel 
- Koning Lir wordt gekozen tot Opperkoning. Hiermee is de overeenstemming bereikt  
 tussen de 9 Rijken dat er één regerend vorst is die het oppergezag heeft over de Rijken. 
- De eerste legendes over een geheimzinnig eiland Avalon duiken op. 
- Heer G’ ala ‘Had sluit een pact met de Demoon (Fae) Layazall. 
- De Fae onder leiding van Layazall morren opnieuw, ze willen een ziel. Dat ze daarvoor hun 

onsterfelijkheid moeten opgeven deert ze niet. 
 
70e cirkel 
- Koning Lir sterft aan een gebroken hart. 
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Opperkoning 
Koning Timotheuszoon van Hiero tot den Ghinter uit het Koninkrijk Borrewoudschewater. 
 
21e cirkel 
- De scheepvaart in Borrewoudschewater neemt een reusachtige vlucht dankzij de  
 Uitvinding van de stuursteen door Meester Christiaen Huygens. 
- Piraterij viert hoogtij op de wateren van Borrewoudschewater. 
-  het piratenkwartet: Adriaen van St. Allegonde, Pluym Roodbaerd, Maria Edelhart en 
 G’riffiander A’ffaray is de schrik van elke rechtschapen Reder. 
 
43e cirkel 
- De Borrewoudschemarine weet onder leiding van de jonge, onbekende, doch  
 veelbelovende Majeur Ronaldus Swaertkop van Muiden de piraterij een zeer zware slag  
 toe te brengen als ze drie van de vier grootste piraten weten te doden, bij wat nu
 bekend staat als: de slag om de Gouden Driehoek. 
 De Gouden Driehoek is een denkbeeldige driehoek tussen de Rijken Morget,  

Aiama Mjule en P’elli ’n ore. Deze driehoek vormt zelfs heden ten dage de drukst bevaren 
en lucratiefste, maar zeker ook de gevaarlijkste, handelsroute in de 
Far Kingdoms.  

 
 108e cirkel  
- Koning Timotheuszoon van Hiero tot den Ghinter komt te overlijden nadat hij een 

bloempot op het hoofd kreeg toen hij onder een ladder doorliep. 
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Opperkoning 
Zebadeëus Klock, 1e Magiër Trá Mhôr. 
  
1e cirkel 
- Bouw Magiërsschool en het bijbehorende campusterrein. 
- Bouwmeester Jochem Brennis wordt ingeschakeld om het hoofdgebouw te ontwerpen. 
- Het ontwerpen van de Hoofdschool ondervindt vertraging door allerlei mysterieuze en 

tot heden onopgehelderde zaken. De Opperkoning weigert echter de opdracht door een 
ander uit te laten voeren. 

 
11e cirkel 
- Voltooiing van de Magiërsschool.   
 
12e cirkel 
- Voltooiing van het campusterrein. 
 
26e cirkel 
- Grootvizier en Stamoudste Pjon Djonna Ella Mental benoemt tot de hoedster van 

Anciënasterre. 
 
57e cirkel 
- 1e oorlog der Baarden.  
 Een grootscheepse oorlog tussen de Dwergen en Elfen. Waarbij de Elfen gesteund 

werden door Draken. Dankzij de superieure Draken worden de Dwergen tot diep in hun 
thuisland teruggedreven.  

- 1e grote oorlog welke samenvalt met de 1e oorlog der Baarden.  
 In het Rijk Morget ontstaat een grote oorlog tussen Mensen en Elfen, die uitmondt in 

een grote nederlaag voor de Mensen en voor de Dwergen. De Elfen verslaan hen en de 
Dwergen dankzij de steun van de Draken. 

 
59e cirkel 
- 2e oorlog der Baarden.  
 Opnieuw een oorlog tussen de Dwergen en door de Draken gesteunde Elfen, 

welke onbeslist is geëindigd. 
- Het Rijk Aiama Mjule ontstaat om als bufferzone te dienen tussen het Dwergenrijk  
 P’elli ’n ore, Morget en het Elfenrijk. Aiama Mjule wordt grotendeels door Mensen 

bewoond, welke gescheiden wordt door een enorme zandvlakte: de Jal-Pur woestijn. 
- Uit de heersers van de 9 Rijken wordt een regerend Hoofd gekozen. Naar hem/haar 

wordt de tijdtelling aangehouden. 
 
73e cirkel 
- Opperkoning Zebadeëus Klock komt om het leven tijdens een Magiërwedstrijd. 
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Regerend Hoofd 
Grandfather Superior Godfriet Cippus ‘d Bouillion, Kerkvorst van Aiama Mjule. 
 
1e cirkel  
- Father Twinkle Eyes wordt geïnstalleerd als Hoofd van de Abdij “De Holyday-Inn” 
- Hendrikus Brennis zet het werk van zijn, inmiddels overleden, vader voort en start 

opnieuw met het ontwerpen van de Hoofdmagiërsschool.  
- Vermissing van kinderen alom in het Rijk. 
 
2e cirkel 
- Start bouw Hoofdmagiërsschool. Deze wordt binnen een recordtijd van 5 eclipsen 

voltooid. 
- Verdwijning van “Het Boek van de Zware Wijsheid” 
- Afgezant Piggy, een onbekend gedrocht met een varkenskop duikt op. 
- De profetie van Avalon wordt gevonden. 
- Layazall, de Demoon wordt bevrijd, waarmee het eerste deel van de profetie vervuld 

wordt.  
- Heer Valkar veranderd van zachtaardig heerser naar wrede tiran. 
- “Het Boek van de Zware Wijsheid” wordt gevonden. 
- Vele doden bij brute overval op de Abdij. Een vaandel met een zwarte Draak, symbool 

 van het Zwarte Legioen is voor de Abdij aangetroffen. 
- Father Twinkle Eyes is vermist, sporen van zwarte en witte magie aangetroffen bij de 

verzegelde toegangsdeur naar zijn vertrekken. 
- Dorpelingen claimen Father Twinkle Eyes gezien te hebben met in zijn armen een klein 

kind. 
- Moeder Overste uit het naburige Klooster neemt de leiding over van de Abdij. 
- Berichten stromen binnen over de wreedheden begaan door Heer Valkar. Extreem hoge 

belastingen, ziektes en verdwijning van kinderen worden gemeld. 
- Uitwisselingsbroeder Snore blaast voor de zoveelste keer de keuken op van de Abdij. 
 De Abdij is hierna maanden gehuld in zwarte duisternis. Mensen twijfelen of dit alleen 

het gevolg is van het opblazen van de keuken. Gefluister klinkt dat er duivelse krachten 
aan het werk zijn in het gebied van de Abdij. Friar YellyBelly ontkent dit in alle 
toonaarden. 

- Een groep avonturiers vindt vreemde mijnen met uitgebreide gangenstelsels. 
Onderzoek hiernaar is in volle gang. 

  
3e cirkel 
- Nog altijd geen spoor van Father Twinkle Eyes. 
- Vage geruchten doen de ronde dat er problemen zouden zijn in de andere Rijken van de  
 Far Kingdoms. Bendes zouden rondtrekken door de Rijken. 
- Elfen patrouilles zijn gesignaleerd nabij de wouden van het Fairyrijk Istbar.  
- De seizoenen zijn van slag, het weer doet vreemd. 
- Moeder Overste afgezet na misdragingen. Friar YellyBelly neemt het gezag over. 
- Voedsel is schaars, Zalt (een delfstof die gebruikt wordt als betaalmiddel) is al in geen 
 tijden meer gevonden. 
- Aur’Thuro, die claimt de belichaming van het seizoen Herfst te zijn, wordt gevonden in 

de wouden van Istbar. 
- Felle gevechten vinden plaats in alle Rijken van de Far Kingdoms tussen de troepen van 

Heer Valkar, Layazall en de gemobiliseerde garnizoenen. 
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4e cirkel 
- Er is ontdekt dat er geen nieuw leven meer ontstaan is. 
- Een Legioen onlevenden wordt herrezen van een plaatselijk ereveld nabij de Wouden 

van Istbar. Later bleek dat het ging om het beroemde Legioen van Welleer.  
- Een groep “helden” heeft het Legioen van Welleer verslagen na een hevig gevecht met 

als gevolg dat zij werden herrezen door de Demoon Layazall en zo tegen hen gebruikt 
werd. 

- De Gravin van het Fairyrijk Istbar wordt gedood door de Demoon Layazall. Met haar 
bloed wordt de eerste Grenspactsteen, welke voor de verspreiding van de magie zorgt, 
gebroken. 

- Een dolende ridder, Gwydion de één na laatste genaamd, wordt in een grot ontmoet en 
verteld over de legendes van een staf, zwaard, bokaal en de legende van Avalon. 

- Het zwaard blijkt in het bezit te zijn van Aur’Thuro. Een groep avonturiers gaat in op de 
queeste van Gwydion en gaat op zoek naar de staf.  

- Jehara (een van de onfortuinlijke avonturiers) passeert meerdere Poorten Des Doods en 
keert, volgens hem door hulp van Avalon, terug als Onlevende. 
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Regerend Hoofd 
Heer Valkar, (niet erkend) heerser over de Far Kingdoms 
 
1e cirkel 
- Heer Valkar roept zichzelf uit tot alleenheerser over de Far Kingdoms. 
- Het koninkrijk Morget onder heerschappij van Heer Sabriël valt. Hun machtige en tot 

heden onverslagen Umbra-garnizoen (de beste zwaardvechters van de gehele  
Far Kingdoms) schaart zich aan de kant van Valkar. 

- Verzet wordt nog immer geboden, doch men verliest terrein. 
- Een dependance van de Hoofdmagiërsschool valt ten prooi aan de Demonen.  

Slechts een handje vol leerlingen en leraren zijn aan de ramp ontsnapt. 
- Bericht komt uit het Fairyrijk dat de Demonen tot de Fae (voorouders van de 

Fairies) behoren. 
- Ararara, draagster van het Boek van de Zware Wijsheid is verdwenen. Het boek ook. 
- De staf waar Gwydion over sprak is gevonden na het behalen van een Queeste. 
- Een baby wordt gevonden.  
 
2e cirkel 
- De Goden lijken de wereld te hebben verlaten. Priesters krijgen geen “contact” meer 

met hun Godheid. 
- De Hoofdmagiërsschool, gevestigd in Trá Mhôr, valt na een korte doch heftige strijd.  

Het verlies is groot ondanks het feit dat er 2 Demonen zijn geveld. 
- De oud Legionair Johnny, beweerd na vele honderden cirkels, de geest van zijn 

overleden vrouw gezien te hebben. 
- Het als ziekenhuis ingerichte gebouw (aan de rand van het campusterrein van de 

Hoofdmagiërsschool) is het laatste stukje verzet tegen de troepen van Valkar en de 
Demonen. Vluchtelingen vanuit het gehele Rijk druppelen hierbinnen. 

- Vrouwe L’ Avianne, Groot Hertogin van Anciënasterre, wordt verward en gewond 
aangetroffen in het ziekenhuis. 

- Uit de berichten van gewonden blijkt dat de Grenspactsteen vlakbij het ziekenhuis de 
laatste Steen is die nog niet gebroken is door de Demoon Layazall. Uit onderzoek is 
gebleken dat om deze laatste Grenspactsteen een beschermende zilveren cirkel ligt, doch 
deze is ernstig aan het verzwakken. 

- Een oud perkament onthult het bestaan van een zilvermijn welke mogelijk de oplossing 
zou zijn tegen het verval van de huidige cirkel. 

- Lente, (haar belichaming) wordt gevonden, doch zij is niet instaat nieuw leven te 
schenken. 

- Het perkament onthuld nog meer geheimen, het sterrenbeeld de Draak zou de sleutel 
zijn tot de zilvermijn. 

- Avalon blijkt toch geen legende. De Hogepriesteres van Avalon, Vrouwe A’ Lancelyn, 
 verschijnt met het verzoek om hulp. 
- Tijdens een aanval op het ziekenhuis wordt nog een Demoon verslagen dankzij de 

Ruiters van Avalon. Hoop gloort aan de horizon. 
- Geschriften van Avalon worden ontcijferd en onthullen meer geheimen. 
- De zoektocht naar het geheime wapen van Heer Valkar eindigt in een fiasco. 
- Een brief wordt gevonden waarin staat dat er grote kinderkaravanen gevormd gaan 

worden.  
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- Tijdens een expeditie wordt professor Jozeffus Holzwanger bevrijd. Deze blijkt een 
expert te zijn in oude geschriften en komt uit hetzelfde dorpje als waar de Demoon 
Layazall opgesloten gehouden werd. 

 
3e cirkel 
- Nu pas is het bericht binnen gekomen welke spreekt over de val van de eilanden 

Saralain, Iverlain en Meralain. Ook daar is de Grenspactsteen gebroken. 
- De beschermende cirkel welke gelegd was rondom de laatste Grenspactsteen houdt 

volgens onderzoekers nog slecht enkele eclipsen stand. 
- Magiërs zijn bevrijd, tijdens spectaculaire reddingsactie, uit de puinhopen van de 

verwoeste Hoofdmagiërsschool. 
- Het vermoeden is dat Vrouwe L’ Avianne, Groot Hertogin van Anciënasterre, is vermoord. 

Bewijs hiervoor is echter nooit gevonden. 
- Avalon bekent schuld met betrekking tot het verval van de Far Kingdoms. 
- De zilvermijn wordt ontdekt en vijf helden, puur van hart en dragers van de  

Ring der Rozen, treden binnen. 
- De beschermde cirkel wordt door een ritueel provisorisch hersteld. 
- Het Seelie en Unseelie Hof komen voor het eerst sinds honderden cirkels bijeen. 
- Fairies vinden nieuwe mijnen. 
 
12e cirkel 
- Het fameuze kuuroord Huize Heldenhart – Den Gulden Dis, wordt weer herontdekt  
- Freya Deirdre, dochter van Valkar organiseert het verzet tegen haar vader. 
- Het boek Der Zware Wijsheid wordt weer gevonden, hierin blijkt een oplossing te staan 
    om een Demoon te vernietigen als deze bezit heeft genomen van een sterfelijk lichaam. 
- Jehara transformeert van onlevende naar Dodenbezweerder. 
- Duizenden, lang verdwenen kinderen worden bevrijd uit een mijn. 
- Layazall wordt vernietigd en de ziel van Valkar wordt een kristal vastgezet. 
- De stiefbroer van Valkar weet echter in alle commotie te ontsnappen. Elk spoor van hem 

ontbreekt. 
- Lente haalt haar schade in met als gevolg een explosieve groei van leven in de gehele  
    Far Kingdoms. 
- De Fairy Koning en Koningin delen tokens uit aan de helden die voor de vrijheid 

gestreden hebben. 
- Naderhand blijkt dat het kuuroord een magische plaats is waarbinnen de tijd heeft stil 

gestaan voor hen die zich hierin bevonden, er buiten zijn meer dan 50 cirkels 
verstreken, dit dankzij de Explosieve groei door Lente. 

- De Fairies schenken de overlevenden enclaves om in te wonen. Het gehele woud en bos 
in de Far Kingdoms wordt tot verboden gebied verklaard met mag enkel van de paden 
gebruik maken om naar de enclaves te komen. Aanhangers van de Natuur mogen enkel en 
alleen het Woud/Bos in voor hun rituelen. Kleine gebieden worden geschikt gemaakt om 
bos te planten om zo aan de vraag naar hout te kunnen voldoen. 

- Er wordt weer een regerend hoofd gekozen. 
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(Voor hen die in de beschermde tijdzone van het kuuroord zaten, stopt de telling hier.) 
Regerend Hoofd (vervolg) 
Grandfather Superior Godfriet Cippus ‘d Bouillion, Kerkvorst van Aiama Mjule. 
 
5e cirkel 
- Gravin Amanda ‘d Boohoo van Aiama Mjule, Heer Sabriël van Morget,  
    Vrouwe Brianna of Ardghal van Anciënasterre, Koning Jan Hendrikszzoon van Muiden 

uit Borrewoudschewater en Godfriet Cippus ‘d Bouillion komen door vergiftiging om 
het leven tijdens het 60e cirkeljubileumfeest van de Godfriet Cippus.  
Onderzoek wijst uit dat Elfen hierachter zitten. 

- Broeder Snore kroont zich tot Paap van Aiama Mjule. 
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Regerend Hoofd 
Paap Snore den Eersten, Kerkvorst Aiama Mjule 
 
1e cirkel 
- Het Noorden van Aiama Mjule bloeit op onder zijn bezielend leiderschap. 
- Paap Snore beveelt de (her)oprichting van de Orde der Tempeliers. 
 
3e cirkel 
- Een ware jacht op Elfen ontstaat. Gokken en drank worden verboden, het Purisme 

wordt het nieuwe geloof. De leer van Father Twinkle Eyes wordt verboden verklaard. 
 
32e cirkel 
- Paap Snore den Eersten overlijdt en word bijgezet in het mausoleum  

der Hemelse Krachten. 
 Zijn aangenomen zoon Bisschop Erwin von Rammewitz volgt hem op. 
- Oprichting van de Orde der Heilige Grutters, bewakers van de officiële staatsdoctrine. 

De Kerkelijke Garde onderneemt diverse kruistochten naar Necropolis, diep in 
Anciënasterre. Slechts een enkeling keerde terug. 

- Kardinaal Ursus d’Onneur wordt aangesteld als bevelhebber van Fort Rammstein en 
Kerkelijk leider van het Zuidelijke deel. Deze voert een soepeler, rechtvaardig beleid 
maar is wel trouw aan de Paap. 

  



Pagina 13 
 

Regerend Hoofd 
Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia (Mama Nacht), heersers  
van de bossen en wouden. 
 
1e cirkel  
- De Draken ontwaken. 
- Dood van de eerste en tevens laatste drakenruiter van de nieuw orde:  
 Dragonder Deoradhain van Drakan. 
 Verbanning van de zwarte Draak Agathod en de IJsdraak Xynobée. De bruine 

vuurdraak Frith en groene Draak Alberich nemen de macht op Morget over. 
 

8e cirkel 
- Het ontstaan van Neutraal Mairie Moresnet door het sluiten van het Far Kingdoms 

Grensverdrag (ook wel het “Verdrag der Grenzen” genoemd) in P’elli ’n ore.  
 P’elli ’n ore wordt in drieën gedeeld. Een neutraal gebied, genaamd: 

Neutraal Mairie Moresnet.  
- Het gebied Zilverdael bleef in handen van de Elfen en werd nu de hoofdstad  
 van de Elfse Enclave binnen P’elli ’n ore, de rest van P’elli ’n ore bleef Dwergs.  
  
(Voor hen die in de beschermde tijdzone van het kuuroord zaten, deze hebben vorige 50 cirkels 
niet meegemaakt, voor hen gaat de telling vanaf hier verder.) 
 
51e cirkel  
- De magie die om het kuuroord heen lag wordt opgeven. Buiten het kuuroord zijn er meer 

dan 50 cirkels verstreken, dit dankzij de Explosieve groei door Lente. 
 De aanwezigen in het kuuroord zijn geen keerkring ouder geworden. 
- Twinkle Eyes keert terug naar zijn Abdij “De Holyday-Inn” en weet ternauwernood na 

een vechtpartij te ontsnappen en duikt onder, geholpen door de Tempeliers van de Nacht. 
 Grote delen van de bevolking van het Zuidelijke deel van Aiama Mjule hangt in het 

geheim nog de leer van Twinkle Eyes aan. 
- Hernieuwde handelsbetrekkingen worden aangeknoopt met Anciënasterre. 
- Huwelijk tussen Regentes Freya Deirdre Valkar en Jêan Paul du Ballsacke-Hendrikszzoon. 

(Zoon van Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de II e) 
- Alexander Collier wordt tot ridder van Avalon geslagen. 
 
52e cirkel 
- In Borrewoudschewater wordt nabij het Rondeel “Het laatste kwartier” een groep Elfen 

ontdekt met een zwarte huid. Zij bleken ettelijke cirkels “geslapen” te hebben in een 
Zilvermijn. Door de cirkels heen is hun huid zwart gekleurd. Zij noemen zich Nachtelfen.  

- Het einde van de vervloeking van het geslacht Van Muiden. 
- Het kristal met daarin de ziel van Heer Valkar wordt kapotgeslagen door de Dwergen 

Rune smid Sven Hamerling. 
- het Staatsieschip van Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de II wordt tijdens 

een der zwaarste stormen die Borrewoudschewater ooit gekend heeft gekaapt door 
een verliefde navigator, Jonkvrouw Athela Dyver O’Malley bijgestaan door een groep 
avonturiers. Het is slechts te danken aan het feit dat ook zij meegeholpen hadden de  

 vervloeking van zijn geslacht te beëindigen dat ze niet aan de galg werden  
 opgehangen. 
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53e cirkel 
- Moordaanslag mislukt op Grootvizier Pjon Djonna Ella Mental uit Anciënasterre. 

Daders nog voortvluchtig. Een man van het menselijke ras genaamd Ath’Ra, een niet 
ingezetene van Anciënasterre, ontvangt de titel Baron van Anciënasterre voor het redden 
van het leven van de Grootvizier.  

- Rameses Shakki bereikt de status van afgod. 
 
54e cirkel 
- Heer Alexander, Ridder van Avalon veranderd in een zwart geharnaste ondode ridder. 
- Heer Alexander keert weer terug naar het licht van Avalon na een episch gevecht tussen  
 hem en Heer Frederick gestoken in een fonkelend wit harnas. 
- Heer Alexander keert niet terug van een tocht tegen struikrovers. Een zoektocht levert 

slecht restanten kleding en met bloed besmeurde grond op. 
- Coup pleging in Trá Mhôr. De Hoogmetrix Proficus Magnus wordt onder huisarrest 

geplaatst en Heer Brian de Roncheval roept zich uit tot nieuwe voorzitter van Raad van 5. 
- De herberg “De laatste rustplaats” wordt het slagveld tussen Heer Brian de Roncheval,  

zijn aanhangers en verzetsstrijders van Trá Mhôr. Als de strijd voorbij is doet de herberg 
zijn naam “De laatste rustplaats” eer aan, het is namelijk met de grond gelijk gemaakt. 

- De afgod Rameses Shakki “verovert” een plek tussen de Goden. 
 
55e cirkel 
- Viering 92e cirkel vrijheid in de Far Kingdoms, dit keer gevierd in Neutraal Mairie Moresnet. 
 Het Gasthuis ’t Swaddergat heeft de eer alle gasten onderdak te bieden. 
- Festiviteit opgeschrikt door brute moordaanslagen in Het Gasthuis ’t Swaddergat.  

De ElfenKondu wordt in zijn kamer vermoord door een Dwergenbijl, de DwergenKondu 
komt in de gelagkamer door een welgerichte Elfenpijl om het leven. 

- De uitgeschreven wedstrijd, ter ere van deze viering, wordt gewonnen door:  
Ombo Brightbean (Mens) en zijn groep. De 2e plaats is voor de groep van:  
Barak Dal Kil Mornal (Dwerg) en op de 3e plaats eindigt de groep van de Tawerin (Mens). 

- Dwergen en Elfen verklaren elkaar de oorlog. De diefstal van de ceremoniële bijl van de  
 Dwergen Dun en de kronen van de Elfen Koning en Koningin waren de spreekwoordelijk 
 laatste druppel. 
 
56e cirkel, eerste helft. 
- Onderzoek naar de laffe moorden op de Kondu’s van Neutraal Mairie Moresnet is in volle 

gang. Voortgang wordt, in het belang van het onderzoek, niet vrijgegeven. 
- De Goden zijn een onderlinge oorlog aan het uitvechten. De Neutrale Goden: de Eene en  

Moeder der Natuur: Liraël, waarschuwen de bevolking van de Far Kingdoms. Zij geven het 
dringende advies om alle Goden in het Pantheon onder te brengen. Alleen op deze manier 
houdt de bevolking van de Far Kingdoms het heft in eigen hand, zonder overlevert te zijn 
aan de grillen van de Goden en zonder hen af te zweren. 

- Rameses (slecht) en Avalon (goed) en de Eene (neutraal) nemen hun plek in het  
 Pantheon.  
- Brian de Roncheval, heerser van Trá Mhôr, richt vluchtelingenkampen op om de 
 slachtoffers van de Oorlog tussen de Elfen en de Dwergen op te vangen. 
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56e cirkel, tweede helft. 
- De Draken Alberich (goed) en Agathod (slecht) en Moeder der Natuur: Liraël (neutraal) 
 nemen hun intrek in het Pantheon. Dit ging niet zonder slag of stoot. Dankzij slechte 
 communicatie tussen de avonturiers onderling, gestuntel, gemakzucht en/of opzet werden 
 de Goden niet tegelijkertijd gebonden aan hun plek in het Pantheon zoals vereist werd. 
 Dit resulteerde in de dood van alle deelnemers. Slechts dankzij ingrijpen van de   

Draak Alberich en de bereidwillige opoffering van Aeryel werd een ramp van 
 wereldformaat voorkomen.  
- Een lang verloren kind wordt teruggebracht door een persoon "De witkopman" genoemd.  
- De pest woedt nog immer in volle hevigheid in de Far Kingdoms, een remedie is nog immer 
 niet gevonden. 
- Asmaja 'd Armand, Hoofdredacteur van de Far Kingdomse Courant, raakt vermist tijdens zijn  
 werkzaamheden, namelijk verslag doen van het oogstfeest.  
 Grootvorst Henriek van Lichtebuer tot Vogelsanck van Neutraal Mairie Moresnet, organi-  
 seerde dit samen met zijn lieftallige echtgenote in de plaatselijke herberg:  
 “De gevulde Eversweijn” in Neutraal Mairie Moresnet. De plaatselijke Koddebeiers vrezen dat 
 de heer 'd Armand voor het ergst, te meer daar er geen losgeld of iets dergelijks geëist is. 
 
57e cirkel, eerste helft 
- Onderzoek van de Koddebeiers heeft inmiddels uitsluitsel gegeven omtrent de vermissing 
 van Asmaja 'd Armand, Hoofdredacteur van de Far Kingdomse Courant. Het is 
 onomkomelijk vast komen te staan dat de restanten die gevonden zijn in de nabijheid van 
 de plaatselijke herberg: “De gevulde Eversweijn” toebehoren aan de Hoofdredacteur. 
 Broeder Drago claimt en ontvangt de bescherming van het Klooster. 
- Igor Ivanof doet een verwoede pogingen om een 13e kind te pakken te krijgen. 
 Over het hoe, wat een waarom is onbekend.  
- Twee kinderen, Gerritje en Madeleintje weten te ontsnappen uit de klauwen van Igor en 
 weten het Klooster van "Het vrije geloof" in Gelder ende Gulick te bereiken. 
- In het klooster van "Het vrije geloof" vindt een afschuwelijke slachting plaats waarbij 12 
 kinderen en vele Broeders en Nonnen de dood vinden. De dader blijkt een in de Order 
 geïnfiltreerde  Priester van Hinidi te zijn. 
- Father Ambrosius kan de schande van het verraad niet verdragen en treed vrijwillig terug 
 als Father en wordt weer Abt. 
- Het zogeheten 13e kind wordt veilig opgepikt en naar het Klooster gebracht, doch tegen 
 een aanzienlijk verlies. 
- Jonkheer Tirion Brightbean komt om het leven tijdens een veldslag met de Noordmannen. 
- Moeder der Natuur, Liraël, verschijnt als Avatar en wekt de kinderen weer tot leven.  
 Dit als gevolg van een ruil: Alle gestorvenen, behalve de kinderen, van deze keerkring 
 komen weer tot leven, of de alleen de kinderen die gestorven zijn in het ritueel.  
 Welke prijs Moeder der Natuur dit heeft gekost is onbekend. 
 
57e cirkel, tweede helft 
- De Druïde Raven keert niet meer terug van een Queeste van de Groene Lotus.  
- Verhalen doen de ronde dat de Fae Lente en Herfst zijn gezien. 
 
58e cirkel, eerste helft 
- De pest verspreid zich nog immer door de Far Kingdoms en maakt meer en meer 
 slachtoffers. Magikers, genezers en zieners uit alle enclaves zoeken naarstig naar een  
 geneesmiddel. Tot heden kan men slechts alleen de pijn verlichten. 
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- De vloer van het Klooster van “Het Vrije geloof” wordt opnieuw gereinigd, ditmaal met  
 succes.  
- Broeder Drago dood zijn beste vriend, Broeder Franciscus, die in een nieuw soort Zombie is  
 veranderd en verspeeld hierbij zijn verkregen Bescherming van het Klooster. 
- Een doodzieke baby geneest van de pest dankzij opoffering van de zegening van Liraël,  
 Moeder der Natuur door Hein Beremepper. 
- Ombo Brightbean dood in een gevecht opnieuw zijn tot leven gewekte dode broer Tirion  
 en int later zijn te goed van de Dood nadat hij op sterven na dood terug is gesleept van een  
 Queeste achter een vreemd/bijzonder portaal. 
- Lilaque, een der beruchtste Unseelies (Nacht Fairies) zaait opnieuw verwarring onder de  
 avonturiers, dit tot groot plezier van haar zelf en haar soortgenoten. 
- Niel Baratas wordt ontmaskerd als aanhanger van Necropolis en vermoord. 
 
58e cirkel, tweede helft 
- Een groep avonturiers trekt dieper P’elli ’n ore in, op weg naar het Handelshuis  

“De Ignatius” dat grenst aan een versteend woud.  
- Mark de zoon van Ilonka en Marcel Rosermarop wordt vermoord. Tot heden ligt de dader 

op het spreekwoordelijke kerkhof. Ondanks al het verdriet geven Ilonka en Marcel elkaar 
toch het ja-woord tot groot geluk van hun overige kinderen. 

- De veiling is een bescheiden succes, daar de totale opbrengst gestolen is. 
- De Heksen: Gisteren, Vandaag en Morgen lossen het probleem van het versteende woud 

op in samenwerking met de avonturiers. De Far Kingdoms een versteend woud armer 
achterlatend. 

 - Het element lucht wordt bevrijd uit een versteende boom, of dit nu iets goeds of iets 
slechts is… dat weet niemand. 

- De Fae Zomer schijnt gesignaleerd te zijn. 
- Lilaque wordt van moord beschuldigd, doch blijkt volkomen onschuldig te zijn en red het 

leven van Genyx na smeekbeden van, en een belofte van Ombo Brightbean. 
- Ombo Brightbean mag zich Jonker Brightbean Smullpaepe noemen, met alle rechten en 

plichten die bij deze titel horen, nadat hij deze titel had weten te winnen op de veiling 
 
59e cirkel, eerste helft 
- Gezeten op een schip, op weg naar Borrewoudschewateren, na hun avonturen in het 

Handelshuis “De Ignatius komt het schip terecht in een dichte uit het niets opkomende 
mist terecht. Wat er exact gebeurd is weet niemand meer. Maar men wordt wakker op een 
onbekende kust.  

- Circe Zwartbroek en haar piraten blijken hier de scepter te zwaaien en stelt hen de kei- 
harde eis: men draagt iets belangrijks bij wat in het belang is van het eiland, of men wordt 
over 48 uur ter dood gebracht. 

- Piraten blijken niet de enige bewoners van het eiland te zijn. De Oegie-Boegies zijn 
waarschijnlijk de originele bewoners van het eiland. Die spreken, begrijpen noch schrijven 
een bekende taal. Communicatie vindt dan ook met handen en voeten plaats. 

- De piraten komen alleen bij uitzondering in het gebied dat door de Oegie-Boegies wordt 
gecontroleerd. Gezien het feit dat deze nu over een waterbron beschikken moet men wel. 

- Bij het vallen van de nacht blijkt dat het eiland wordt geterroriseerd door een onlevende 
Kapitein genaamd Jacobus Paddenbuyck en zijn scheepsmaten. De reden? Een liefdes- 
drama. Zijn beste vriend heeft hem vermoord en zijn cadeau (een halsketting) welke hij aan 
zijn geliefde had willen geven afgepakt. De geliefde heeft zelfmoord gepleegd en zwierf als 
dolende geest rond. De Marinier in kwestie die zijn beste vriend vermoord heeft is het bos 
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in getrokken en is nooit meer wedergekeerd. De halsketting is nooit meer teruggevonden.  
 Als wraak kwam Jacobus met zijn manschappen elke 2 cirkels naar het eiland. Men gaf hem 

datgene wat hem ontstolen was terug of een maagd. Door de cirkels heen is men vergeten 
wat hem ontstolen was en kreeg hij braaf zijn maagd. Uiteraard heeft men hem ook 
getracht de maagd te ontzeggen, met vreselijk gevolg. Sindsdien krijgt hij trouw wat hij 
verlangt, een jonge maagd. Vele dochters uit arme gezinnen strijden erom om de Maagd te 
mogen zijn. Het levert hun familie geen financiële zorgen meer op en als bonus krijgt met 
zelfs aanzien. 

- De avonturiers hebben uitgevonden dat de halsketting de sleutel bleek te zijn om de 
Maagdenoffering te stoppen. Doch het was niet gemakkelijk de halsketting te 
bemachtigen, deze bleek in het bezit te zijn van de Sjamaan van de Oegie-Boegies.  

- De avonturiers zijn erachter gekomen dat de Circe regeert door middel van magie over de 
Oegie-Boegies. Thans komen de Oegie-Boegies niet in de buurt van de piratennederzetting 
en durven de piraten niet meer het moerasgebied in. Hoe het moerasgebied ontstaan is, 
daar waar eens bos was is onbekend gebleven.  

- Het element vuur is gevonden en in veilige handen van de avonturiers. 
- De machtige Circe Zwartbroek is in handen gevallen van de Oegie-Boegies, slechts gekleed 

in haar ondergoed is zij teruggestuurd naar het dorp. 
- Het is gelukt: de Sjamaan spreekt nu ook de algemeen gangbare taal in de Far Kingdoms. 
 Onderhandelingen zijn gestart om een einde te maken aan het schrikbewind van de Circe. 

Alles leek voorspoedig te lopen tot dat oud-mijnwerker Dirk een geintje met de Sjamaan 
uit haalde. Hij gaf met een vaatje buskruit cadeau met de opdracht als hij een flink eind 
weg was hiermee goed te schudden. 

 Een harde knal maakte een einde aan de wankele vrede. Gevolg was dat de volgende 
morgen de Oegie-Boegies in volg oorlogsornaat verhaal kwamen halen. 

 De uitlevering van Dirk de mijnwerker waarbij het door nagenoeg iedereen met een schop 
onder zijn kont het veld werd over gebonjourd en een openlijk excuus van hem herstelde 
het vertrouwen tussen beide partijen weer voldoende om de samenwerken weer opgang 
te brengen. 

- Na teruggave van de halsketting aan Jacobus riep deze zijn toekomstige vrouw om zijn 
cadeau in ontvangst te nemen. Na dat de halsketting om haar nek ruste, losten beiden op 
in de nacht. 

- Als dank werd een feestmaal gegeven waarbij harpmuziek ten gehore werd gebracht. 
 Dat deze harpmuziek nog een bijwerking had, hadden de avonturiers echter niet kunnen 

vermoeden. Een voor een viel men, onder de liefelijke klanken van de harp, nietsver-
moedend in slaap. Toen men uiteindelijk wakker werd bevond men zich op een schip 
ergens op zee.  

 
59e cirkel, tweede helft. 
- Het schip bleek, op de avonturiers na, verlaten. Slechts een briefje van de Circe op de mast 

en wat proviand in het ruim bleek er te vinden, of... 
- Het schip bleek niet ver van de kust van Avomé te zijn en het duurde niet lang of men zag 

de steigers van dorp.  
- Na onderzoek bleek het dorp grotendeels slechts kinderen en de ouderen te bevatten. 

Ieder ander was op zee voor de visvangst.  
- Onderdak werd gevonden in Huize Stork. Huize Stork bestond uit de heer des huizes, 

gepensioneerd oud-strijder en oprichter van de vloot, Marcel Stork. Oudoom Bertus, beide 
dochters Ilonka en Inge en het benodigde personeel natuurlijk. 

- Een gewoon vissersdorp, dacht men... niets bleek minder waar. Volgens de dorpelingen 
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gebeurde er vreemde dingen in het bos. Een gedeelte van het bos was van ijs ontdaan, 
terwijl het uiterste einde nog bevroren was. Dit verdeelde de meningen van de 
dorpelingen. Waar de ene Liraël, Moeder der Natuur dankte, wezen andere op duistere 
krachten die aan het werk zouden zijn. Avonturiers vonden daar, voor het grootste 
gedeelte in het ijs bevroren, een stenen Golem.  

- De Golem bleek een ruïne te beschermen welke ondergronds was geraakt door de tand 
des tijds. Hierin bleek zich een aantal cryptes te bevinden welke voorzien waren van 
kruizen. Een ervan bleek open te zijn, en het kruis verdwenen, op de grond werd een bord 
gevonden met vreemde tekens. Doormiddel van een kaartleggen van een Kennismagiër 
werd duidelijk dat hier een Demoon had gehuisd. Uit een nieuwe voorspelling van dezelfde 
Kennismagiër werd ook werd duidelijk dat ze een aanval planden. 

- Het element vuur is door Roberto veiliggesteld. 
- Yanda, thans aanhanger van Hinidi verscheen ten tonele tijdens het grote gevecht en had 

het op haar zus Genyx gemunt. Een van de avonturiers werd “beschermt” tijdens de aanval 
van de onlevenden. Waarom? Dat is nog onduidelijk. Dat ze niet geheel niet vrijwillig 
meeging zal sommigen wellicht ontgaan zijn. De aanval werd uit eindelijke succesvol 
afgeslagen door de avonturiers. 

 
60e cirkel, eerste helft. 
- Het huwelijk tussen Heer Ombo Brightbean, jonkheer van Smullpaepe en Genyx is gesloten 

door Father Twinkle Eyes.  
- Het element water is gevonden bij een blauwe Necromantiër en is thans in handen van de 

avonturiers. 
- Vintereulf de Grusom is tijdens een hevig gevecht met Necromantiër bezweken aan zijn 

verwondingen. Geheel volgens traditie is zijn lichaam verbrand, en zijn ziel door een 
afspiegeling van Moeder der Natuur (Odin) opgehaald. 

- Een portaal is gevonden die leidt naar elke willekeurig gekozen plaats in de Far Kingdoms.
  

60e cirkel, tweede helft. 
- Heer Brian zorgt voor massale opvang voor zieke pestlijders. Deze worden op speciale  
 hospitaalluchtschepen gezet waar ze maximale verzorging krijgen. Twijfel is ontstaat of  
 Mensen het wel goed hebben op de schepen als bericht enige tijd uitblijft, maar hersteld 
 weer als de post weer wordt bezorgd. 
- Het element lucht wordt in veiligheid gebracht bij Roberto. 
- Een (gebroken)grenspactsteen wordt gevonden evenals een plek waar magie omgekeerd  
 werkt. 
- Troepen van Heer Brian, die zich al geruime tijd niet hadden laten zien, trekken Oberon  

binnen en slaan een vermeende opstand van het verzet neer, en ontziet daarbij de eigen 
bevolking niet. 

- De Magiër Isdatudaf wordt gearresteerd op verdenking van het steunen van het verzet  
 tegen Heer Brian de Roncheval. 
 
61e cirkel, eerste helft. 
- Twee avonturiers worden tijdens hun verblijf bij de Jinganos Ziggy’s besmet met het 

zombievirus. Geruchten doen de ronde dat beiden het niet overleefd hebben, onder hen 
zou zich de Jonkheer Brian Brightbean Smullpaepe bevinden. 

- Vrouwe Dahlia Salix Discoler schijnt zich verloofd te hebben met een rondreizende 
alchemist. 

- Een geest duikt op die kracht, (amuletten) nodig heeft om zo een ritueel te kunnen 
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voltooien waardoor hij weer als mens door het leven kan gaan. Onbekend is wat de 
bedoelingen waren van de geest, al vermoed men dat hij niet veel goeds van zin is. 

 Naar mate de geest meer amuletten vindt wordt hij meer menselijker van gedaante. 
 Avonturiers verhinderen echter dat hij alle amuletten vindt en vernietigen hem. 
- Een ongekend heftige en van ongekende grootte zandstorm houdt huis in Aiama Mjule 

nabij de grens met Trá Mhôr. Vele vermoeden dat duistere krachten aan het werk zijn, 
maar overtuigend bewijs hiervoor wordt niet gevonden. Ander bronnen vermoeden dat dit 
het werk is van natuurkrachten daar er meer “vreemde” uitbarstingen van de natuur 
gemeld worden, zoals spontane branden, en het opduiken van oases in de woestijnen. 

 
61e cirkel, tweede helft. 
- De Magiër en tevens leider van het verzet Isdatudaf wordt bevrijd. 
- Diverse aanslagen worden gepleegd op de troepen van Heer Brian. 
- Een verkopen van Yoder en Yoder komt om het leven door mysterieuze omstandigheden. 
- De kampioen van het woud en voorvechter van Liraël, Moeder der Natuur wordt 

opgeroepen tijdens een ritueel. Het bos is boos zo wordt verteld. Een vervloeking blijkt de 
oorzaak te zijn en wordt na een flinke zoektocht opgelost. Een vervloekte armband blijkt de 
oorzaak te zijn. 

- Jonkheer Brian Brightbean Smullpaepe wordt definitief als vermist beschouwd en uit het  
 Adellijk register geschrapt. 
- Een vreemde, niet eerder geziene, groepering wordt gesignaleerd in het bos. Onbekend is 

wie zij zijn en wat zij willen. 
 
62e cirkel, eerste helft. 
- Over de grens van Aiama Mjule stort Een luchtschip van Heer Brian neer en wordt later 

gevonden door avonturiers. 
- Een Koddebeier verdwijnt onder mysterieuze omstandigheden. 
- Avonturiers weten het neergestorte luchtschip te repareren en vliegen er mee weg, 

bestemming onbekend. 
- Troepen van Heer Brian claimen het neergestorte, doch inmiddels gerepareerde, luchtschip 

te hebben aangehouden en de rebellen te hebben gevangengenomen. 
 
62e cirkel, tweede helft. 
- Het Rondeel van Madame du Pompidoure: “Het laatste Kwartier” wordt na diverse cirkels 

groots heropend.  
- Heer Brian claimt dat de vermeende rebellen die gevangen waren genomen, vanaf een 

gerepareerd luchtschip, weer ontsnapt zijn. Een grote zoekactie wordt op touw gezet en 
een grote beloning welke leidt tot aanhouding van een der rebellen is uitgeloofd. 

- Heer Robberecht Cloester, een wel bekende slavenhandelaar uit Wamsterdam, is 
vermoord. De slavenhandel zou hiermee een grote slag zijn toegebracht. 

- Morget is getroffen door zware aardbevingen, grote delen van de Enclave hebben, al dan 
niet zware, schade opgelopen. 

- Een tot voor kort vervuilde waterbron in Oberon (Trá Mhôr) geeft weer zuiver water. 
- 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.  
- Er is een onderzoek ingesteld naar het wel en wee, of te wel het doen en laten van de van 

de Aquino familie, dit naar aanleiding van de grootse fraude door Fiskaal Jongheer David 
Pieterzoon. 
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63e cirkel, eerste helft. 
- Roberto, de handelaar, is als ondode weer tot leven gekomen. Avonturiers hebben hem in 

Anciënasterre weer tot ruste gelegd. 
- Heer Ommat Honorgut is door de Fae uitgeroepen tot uitverkorene.  
- De Vizier heeft de plaatselijke Moeftie van een Ziggy clan omgelegd, dit na diverse mislukte 

moordpogingen. 
 
63e cirkel, tweede helft. 
- Voor het eerst sinds mensenheugenis komt de Far Kingdomse rechtbank weer bijeen. 

De zaak die op de 64e cirkel eerste helft, voorkomt in Neutraal Mairie Moresnet is die van 
Mejuffrouw Genyx Fander versus Modehuis Les Hommes ‘d Noblesse van Mr. Guide en Mr. 
Nielson. 

- Slot Snibbestein blijkt een echt spookslot te zijn geweest. Avonturiers hebben dit 
eigenhandig ontdekt. Het hart van het huis, was ook letterlijk het hart van het huis. 
Nadat men het hart had teruggeplaatst deed de tijd zijn werk voor het huis en zijn 
bewoners. 

- Er is weer post bezorgt. Niet door de Mailfairies, want die schijnen deze taak nog immer 
niet te willen vervullen, maar gewoon door Mensen. 

- Jonkheer Ombo Brightbean van Smullpaepe schijnt gezien te zijn, over het hoe wie en wat 
zwijgt men in alle talen. 

 
64e cirkel, eerste helft. 
- De rechtszaak is wellicht geheel onverwacht gewonnen door “advocaat” Ommat Honorgut 

ten behoeve van zijn cliënte Mejuffrouw Genyx Fander. 
- Er is een wapenstilstand tussen Dwergen en Elfen gesloten in Neutraal Mairie Moresnet. 
- Vrouwe Genyx heeft zich verenigd met haar verloren gewaande man Jonkheer Ombo 

Brightbean van Smullpaepe. Echter niet zomaar.. ze keerden beide naar het Rijk van 
Rameses, daar waar Jonkheer Brightbean klaarblijkelijk al verbleef. 

 
64e cirkel, tweede helft. 
- Het wankele vredesbestand tussen Elfen en Dwergen in P’elli ’n ore wordt wederom zwaar  

beproeft. 
De Elfen hebben citroen in de voorraad Dwergenbier gestopt, waarop de Dwergen wraak 
namen door de complete voorraad luxueuze kleding van de Elfen te verbranden. De Elfen 
lieten dit niet op zich zitten en slopen diep in de nacht alle Dun’s af en knipten bij alle 
Dwergen hun baarden af. Het kostte de onderhandelaars en de Elfenkoning Vendor en de 
Dwergen Dun Soeteke Honorgut de grootste moeite om de vrede te bewaren, iets wat 
uiteindelijke maar ternauwernood lukte. 

- Er is een magisch explosief gevonden in het Elfengebied nabij de grens met Trá Mhôr en 
Neutraal Mairie Moresnet. Deze is door een groep avonturiers gelukkig onschadelijk 
gemaakt, maar het zette de vrede wederom weer even op scherp. 

- De Heksen, Gisteren, Vandaag en Mogen zijn ook in de Elfenenclave gesignaleerd. 
 Tot heden is er nog niets raars gebeurd. 
- Geesten zijn er wel gezien, die van de Dwergenstrijder Johnny en zijn geliefde: Tiara.  
- Er is brand uitgebroken in een van de luxe behandelruimtes van Gasthuis ’t Swaddergat. 

Maître ‘D Serge Slerna, kon ternauwernood voorkomen dat het vuur oversloeg naar het 
Gasthuis zelf. De luxueuze behandelkamers waren echter reddeloos verloren. 
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