
hardwerkende mensen de 

kans te geven kan het alleen 

maar misgaan.  

Kijk wat er tegenwoordig 

gebeurt, beste burgers! Zijn 

laatste trouwe werknemers 

hebben de handen overvol 

met het runnen van onze 

groeiende haven. Als we weer 

een macht willen worden 

moet het strak blijven. Anders 

wordt het alleen Tashluta in 

het zuiden als handelsstad, 

en wij zullen toch steeds 

waardeloze prijzen moeten 

accepteren voor onze 

fantastische nieuwe 

Knowlern wijnen, onze 

getrainde dieren, onze 

specerijen en, ja burgers, 

onze koffie.  

Zo, meneer Islaran, regelt u 

het alstublieft snel! 

Onze havenmeester, Keltaran 

Islaran, heeft nog steeds 

geen opvolger aangewezen. 

Ja, beste burgers, wij blijven 

daarover rapporteren want 

het blijft een zorgwekkend 

onderwerp! 

Met Sasserine nu helemaal 

terug op de kaart begint ons 

haventje eindelijk te floreren. 

Ik ben zeker niet de enige die 

wat donkere elementen zie 

opduiken tegenwoordig, en 

die man moet hulp hebben.  

En met hulp bedoel ik ook 

goed hulp! Ik noem geen 

namen, maar zoals ze in 

Sembia zeggen, “you can’t 

get the help these days.” 

Het is wel jammer dat zijn 

kinderen het nut er niet in 

zien om hem gewoon op te 

volgen. De man is hartstikke 

ziek! Maar ja, het blijft werk 

en deze jonge adelmannen 

moeten feesten!  

Wij weten dat hij het echt 

moeilijk vindt, maar 

misschien moet hij toch naar 

een andere familie kijken. Als 

hij blijft zijn hoge 

standaarden hanteren en 

weigert andere, 

Zowel de Aalwijf als de 

Haaibaai hebben vermeld 

schepen van de Kraken 

Society te hebben gezien. 

Alsof we niet genoeg 

problemen hebben met de 

Rundeen in de Kuststeden 

zijn deze piraten nu in het 

zuiden. 

Het zal allemaal niet waar zijn 

maar volgens geruchten 

hebben ze honderd schepen 

al in het zuiden, en een 

eiland ergens die getrokken 

wordt door dragon turtles.  

Wat zeker goed advies is, is 

het oppassen met onze 

gesprekspartners. Er zouden 

overal verklikkers kunnen zijn 

die handelsroutes en 

scheepsladingen zouden 

kunnen doorspelen aan hun 

schepen. 

En niet je kinderen vertellen 

dat de Admiraal achter hun 

aan komt als ze te lang in bed 

blijven!  

H A P E R E N D E  H A V E N  

O P K O M E N D  

 Nog maar een 

paar weken tot 

Wormfall, beste 

burgers! 

 Nieuwe vechters 

die de Horns 

willen moeten 

zich voor tenth-

day melden bij 

de Arena. First-

day is Fightday. 

 Scrimshaw van 

Bryn Shander 

weer in de stad! 

Kijk maar in de 

High Market, 

maar wees snel! 
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Reizigers die even door de 

moerassen buiten de stad 

rondtoeren hebben een 

nieuwe probleem ontdekt. 

De bullywugstammen 

hebben zich blijkbaar weer 

een leider gevonden.  

Drie dagen geleden was een 

lading peper opgehouden 

totdat versterking uit de 

stad kon ze komen redden. 

Onze helden waren 

natuurlijk sterk genoeg om 

er kikkerdril van te maken 

maar pas op!  

Pas op als je tegen die 

kikkerbeesten moet 

vechten—ze zijn zo dom dat 

ze vaak gewoon doorgaan 

totdat ze allemaal 

afgeslacht zijn, ze weten 

niet wanneer ze moeten 

gewoon wegrennen! 

En ja, ze zijn wel stom maar 

ze weten wel van beesten 

oproepen. Pak die shaman 

snel aan — vaak komen er 

nog meer ongewenste 

gasten aan dan je zou 

verwachten ook. 

Geen idee waarom, maar 

het is blijkbaar hun ding. 

Ook hun ding is het gebruik 

van smerige inflict-

spreuken. Pak die shaman 

eerst! 

De Dageraad overweegt een 

geldbedrag op hun 

slijmerige hoofden te zetten 

— het kan niet te snel 

komen!  

Tegen die tijd—wees op je 

hoede in de moeras, beste 

burger! 

terug naar de realiteit voor 

ons allemaal. Geen dromen 

meer dat je een chique tent 

zal binnenwandelen en een 

vrolijke Rowyn Kellani je 

meteen naar de dansvloer 

zal slepen omdat ze je zo 

ziet staan. 

Wie weet wie de gelukkige 

nieuwe man is? Half 

Heeft onze favoriete stapper 

een nieuwe beau? Onze 

verslaggever heeft er het 

een en het andere over 

gehoord!   

Een lange man, een human 

deze keer, met stijlvolle 

kleren. Rijk, dus—maar wat 

anders voor onze Rowyn? 

Zo, mannen, het is weer 

Sasserine wil het weten! En 

de helft van de kroegbazen 

en clubeigenaren in de stad 

wil haar ook terug, met haar 

stijl, haar dorstige vrienden 

en haar diepe portemonnee. 

Alle geruchten blij 

geaccepteerd, brave 

burgers!  

helden, maar terwijl zij hun 

zege vierde in de kroeg 

kwamen de brandstichters 

terug. 

Bij de tweede werd de 

bedrijfsleider neergestoken, 

maar gelukkig konden de 

Wacht hem snel genoeg naar 

de Tempus priesters krijgen. 

Aan de positieve kant, een 

paar honderd zeldzame 

vogels kunnen onze 

ochtenden opvrolijken met 

hun gezang.  Zij hadden de 

mazzel om weg te kunnen 

vliegen en niet de rook in te 

gaan. 

Zoals altijd zijn de 

Champion’s District Wacht 

bezig de daders te vinden. 

Wie iets weet kan op een 

beloning rekenen.  

Voor het eerst in jaren zijn er 

weer concrete aanwijzingen 

dat er een echte koploper is 

in de machtstrijd aan de 

onderkant van de stad. 

Niemand durft erover te 

praten maar gisteren was er 

weer een winkel afgefikt. 

Fendal’s Pets in de 

Champion’s District werd 

zelfs twee keer in de fik 

gestoken. De eerste poging 

werd verijdeld door dappere 

Off the menu? 

B u l l y w u g  b o e m a n n e n  

N i e u w e  m a n  v o o r  R o w y n ?  

P a g i n a  2  

A f p e r s i n g e n  r u k k e n  o p  

“Ze zijn zo dom 

dat ze vaak 

doorgaan totdat 

ze allemaal 

afgeslacht zijn” 

Koele Kikker 
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