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Dat die half-elfen families voor geen haar te vertrouwen 
waren, dat wisten we al lang, maar dat ze zouden 
meeheulen met demonen dat hadden we niet verwacht.  
Zo is er rechtsgeldig bewijs gevonden dat de “De Santo-
familie” hun vuurwapens een demonische herkomst 
hebben, en ze die verkregen hebben door een verbintenis 
aan te gaan met een demon. Veel tijd om die verraders 
op de brandstapel te zetten was er niet, want 
onmiddellijk nadat hun verraad bekend raakte, werden 
de noordelijke grenzen van Ked’Andir overspoeld door 
demonen.   In Santiago zelve werden er enkele demonen 
opgemerkt die vanuit het niets verschenen.   We mogen 
er zeker van zijn dat dat half-elf gespuis erachter zat om 
hun sporen uit te wissen.   We verzoeken onze trouwe 

lezers dan om indien ze enige informatie hebben over de verblijfplaats van leden van 
de De Santo-familie, ze deze dan ook onmiddellijk delen met de plaatselijke 
autoriteiten.   Deze familie verraadde niet alleen hun land, maar heel Mythandir.  
Moge Mechnar’s woede over hen nederdalen. 
 

 
Nu het helletuig een aanval ingezet heeft om Ked’Andir te veroveren, is er een nieuwe 
vluchtelingenstroom op gang gekomen.  Marksgraaf is daar echter nauwelijks op 

voorbereid.  Die waarschuwing komt van Gustaaf Holgerson, die toezicht houdt over 
de toestand in de vluchtelingenkampen.  Volgens hem is er slechts plaats voor een 
paar duizend vluchtelingen, terwijl het aantal in werkelijkheid veel hoger ligt. In één 
vluchtelingenkamp nabij de grens met Ked’Andir zou elke tent nu al door drie 
gezinnen gedeeld worden.  Veertig mensen delen één toilet, de rest van de 
voorzieningen is vergelijkbaar slecht.  En dan moet de vluchtelingenstroom uit 
Ked’Andir nog op gang komen.   Er moet dringend een deftige oplossing komen. 
 

 
Boer Pierke pakte de schrik van zijn leven op toen hij na een dag noeste arbeid een 
pint wou gaan pakken in de lokale kroeg.  Voor hij het goed en wel besefte stond hij 
oog in oog met een tiental “zwette orcks”.  Het onfortuinlijke boerke liet zijn hebben 
en houden vallen en liep in volle paniek al krijsend weg.  We mogen er ons in 
Marksgraaf aan verwachten dat er meer en meer van die zwette beesten naar onze 
contreien gaan afzakken.    We raden iedereen aan om ver uit hun buurt te blijven. 



 
In een klein gehucht in de westermarcken kende een maandenlange vete tussen twee 
buren een dramatische afloop.  J. Liamsson, een lokaal boerke, pikte de constante 
pesterijen van zijn buurman niet meer en reeg hem aan zijn riek.  “Da kluutzakske, 
moest men kadeejen ma g’rust late” riep de man nog toen de soldeniers hem kwamen 
arresteren.  Volgens J. Liamsson’s vrouw, Beatrijs, begonnen de pesterijen toen hun 
9 kinderen vaak ridderke en monsterke gingen spelen op het veld.  De buurman vond 
dat de kinderen te veel kabaal maakten en mensen angst aanjoegen met hun enge 
maskers.  Elke keer de kinderen buiten gingen spelen, had de buurman wel een reden 
gevonden om te reclameren en de kinderen lastig te vallen.  Toen de buurman een 
steen tegen het gezicht van de 8’jarige Alrick gooide, sloegen de stoppen bij J. 
Liamsson door waarna hij de onfortuinlijke man doorboorde.    
 
 

 
Om in deze duistere tijden het volk wat afleiding en vermaak 
te bezorgen heeft het gilde der barden besloten om een 
wedstrijd te organiseren. Bij de Stem van Marksgraaf gaan 
we opzoek naar nieuw, jong talent.  De eerste pre-selecties 
zullen doorgaan in Skovgarth waar de getalenteerde en 
befaamde meesterzinger Coenrad Woutersson als vakjury 
zal zetelen om de kandidaten te beoordelen.   De 
meesterzinger is verheugd dat hij kan meewerken aan dit 
project en kijkt reikhalzend uit naar de kandidaten.  
Stiekem hoopt hij op een stevig nummer met pit gezongen 
door een orcken-immigrant.  De finale zou doorgaan in 
Drakeburghe, waar de winnaar niet alleen de titel van “Stem 
van Marksgraaf mag dragen maar ook nog eens 5 

goudstukken in ontvangst mag nemen.  We wensen de kandidaten veel succes toe. 

 



Leig Stotsbergh die 20 jaar geleden het Runekamp-team 
van de Westermarcken naar het kampioenschap leidde is 
niet meer.  De man had een schitterende carrière achter de 
rug en leefde al geruime tijd een teruggetrokken bestaan.  
Leig was een groot voorbeeld voor de sportfanaten en deze 
zijn dan ook in schok over het plotseling overlijden van deze 
man.  Leig Stotsbergh stierf in zijn slaap, hij werd 58 jaar. 
 

 


