
Hee zeun, je weet dat ik niet zo'n prater ben maar toch wil ik je vertellen over het volgende gebeuren. 
De laatste tijd gebeuren er vreemde dingen en als ik zeg vreemde dingen dan weet je dat ik niet zomaar wat zeg. 
 

Ongeveer 11 maanstondes geleden is er een vreemdeling aangekomen, een magiër. Zoals gebruikelijk hebben we hem als 
gast welkom geheten en een feest ter ere van zijn welkom gehouden. 
Hij liet weinig over zichzelf los behalve dat hij al een tijdje aan het rondtrekken was op het continent Avomé.  
Een van de weinige dingen die hij vertelde was dat hij onderzoek deed naar verhalen en legendes. Hij had ergens in de 
buurt een ruïne gezien en dat trok zijn belangstelling. 
 

Een aantal maanstondes later bemerkte ik een vreemd gedrag bij de vreemdeling. Hij leek ziek te zijn en gedroeg 
zich af en toe warrig en bleek overdag tot laat in de middag nog te slapen. Een van onze genezers bezocht hem elke 
keerkring maar kon geen oorzaak vinden, zijn kruidenzalven bleken ook niet helpen. Gelukkig trad er ook geen 
verslechtering op, althans niet de eerste 2 tot 3 maanstondes.  
Op gegeven ogenblik leek het zich te stabiliseren en zelfs iets beter met hem te gaan. Onze genezers had dus ook vol 
goede hoop op een goede afloop. Na zo’n drie maanstondes ging de man weer achteruit. Hij werd verwarder en sliep nog 
vaker en meer dan voorheen. 
 

Ook Teun de smid is warrig, zwijgzaam en blind geworden. Maar zijn werk leidt er niet onder, sterker hij levert 
beter werk af dan ooit tevoren. Hoe hij blind geworden is weet hij niet. Onze ziener vermoedt een virus, niet leuk 
maar kan gebeuren. Hij is nog immer een waardevol lid van de gemeenschap. 
We zijn nu inmiddels zo’n 5 tot 6 maanstondes verder, de schepen zijn teruggekeerd met rijke buit. Uiteraard 
hebben dit uitbundig gevierd, misschien iets te uitbundig want een aantal bemanningsleden zijn vermist geraakt. 
Ach, misschien liggen ze hun roes wel ergens uit te slapen en duiken ze binnenkort wel weer op.  



Vreemd, ik vertelde je toch over de vermiste bemanningsleden? Wel die zijn, na 3 keerkringen, nog steeds niet terug. 
Niemand die iets gehoord of heeft u iets gezien van ze, dat baart me zorgen. 
Gek genoeg lijkt het met onze gast beter te gaan. We hebben weer overdag zie rondscharrelen. Ook hem hebben we 
gevraagd of hij iets gezien of gehoord heeft. Hij haalde zijn schouders op en zei dat hij niets gezien of gehoord had.  
 

Nu, ongeveer acht maanstondes verder en vermisten zijn nooit teruggevonden, erger …. 
Ook Piotr is verdwenen zonder een spoor achter te laten. ‘s Avonds gebeurden er nu ook rare dingen en als ik zeg 
rare dingen dan bedoel ik ook rare dingen. Wezens, je kunt het geen mensen noemen, maken ‘s nachts het dorp 
onveilig. Met veel pijn en moeite weten we ze neer te slaan, maar niet zelden gaat het ook ten koste van onze mensen. 
Met man en macht wordt gezocht naar Piotr, echter zonder succes.  
De nachtelijke aanvallen worden frequenter en heftiger. We hebben steeds meer moeite ze van ons afslaan en uit ons 
dorp weg te houden. Niemand heeft een idee wie of wat hier achter zit, ook onze ouderling niet. Zijn rune-stenen 
brengen geen uitkomst zegt hij, ze brengen verwarring en wijze geen duidelijke kant op. 
Iets zegt me dat er een boosaardige en vreselijke kracht achter schuilt, achter al deze aanvallen, maar zolang er 
geen duidelijke aanwijzingen zijn kunnen we er niets tegen beginnen. Ik heb opdracht gegeven iedereen te bewapenen 
en vanavond zullen ze opwachten, want komen doen ze elke avond weer. Ik hoop dat je snel wederkeert 
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