
 
 
 
 

 

Tekort aan 

toverstokken dreigt 
Lokale verkopers 
van magische 
artikelen klagen 
over een groot 
tekort aan 
producten, in het 
bijzonder 
toverstokken. Met 
het nieuwe 
magische 
schooljaar in 
aantocht zorgt dit 
voor hoofdpijn bij 
magische scholen. Verschillende 
scholen hebben hun zorgen geuit bij 
het ministerie. Het ministerie zegt de 
zaak te onderzoeken. 

Druïden schieten 

wortel 
De soap betreffende de kap van de 
Tover-Iep tussen Zwalk en 
Hoornblasserdam zet voort. Zoals 
deze krant gisteren versloeg, hebben 
enkele druïden zich vastgeketend aan 
deze magische boom. Nadat deze 
druïden zich 24 uur lang hebben 
geaard aan de boom hebben zij wortel 
geschoten. Dit maakt de kap tot een 
complexe zaak voor het ministerie, 
want gewortelde druïde mag niet 
zonder vergunning verplaatst 
worden. De constructiemedewerkers 
hebben hun kap-werkzaamheden 
tijdelijk neergelegd tot een resolutie is 
gevonden. De gewortelde druïden 
trekken inmiddels veel bekijks vanuit 
zowel de lokale bevolking als van 
enkele toeristen. 

Wilde tijger bleek 

tamme poes 
Al enige tijd wordt de omgeving van 
Halvelte, Drenthe geterroriseerd door 
een vermoedelijk wilde tijger. 
Vervolgonderzoek wees naar een 
simpel huishouden in de buurt De 
Schiphorst. De eigenaar van het 
vermeende exotische dier bleek een 
verwilderde heks te zijn. In 
verwarring bleek zij een mutatie-

spreuk te hebben uitgevoerd op haar jonge poes 
waardoor deze was veranderd in een tijger. Omdat 
het formaat van het dier was toegenomen bleek 
dat ook het geval te zijn voor haar eetlust. De poes 
zal voorlopig haar strepen moeten behouden, 
want de heks is de exacte spreuk vergeten. Er zal 
op korte termijn een aparte leefomgeving 
gecreëerd worden, waarbij de tijger speciaalvoer 
aangeboden krijgt. De lokale boeren zijn blij met 
deze oplossing. Hun schapen ook. 

Wyverns uit het Westelijkrijk? 
Nabij Oldmill is zojuist een Wyvern overgevlogen. 
In het verre Osaris vliegen er nog wel heel wat 
rond, maar hier is het een unicum. Naar het 
schijnt is het beest overgevlogen omdat de 
temperatuur hier hoger is geworden. 
Tegenwoordig door de opwarming van de 
Magniewereld worden de leefomstandigheden 
hier steeds aantrekkelijker voor zulke 
warmbloedige wezens. Het Magisch Uniment is 
aan het beraden hoe ze dit wezen kunnen vangen 
en temmen. 

 

Joyvliegers opgepakt 
Ter hoogte van de Vliegersbrug zijn twee jonge 
leerlingen, van 8 en 9 jaar, van de Hermesschool 
opgepakt voor het ongeoorloofd vliegen op een 
onverzekerde bezemsteel. Nadat het luchtalarm 
was afgegaan was de lange arm van de wet 
vliegensvlug ter plaatse gekomen en heeft de twee 
vliegers in de kraag gevat. Nadat de twee magiërs 
in opleiding stevig waren toegesproken door de 
luchtmobiele brigade zijn ze weer thuis afgezet. 
De bezemsteel bleek het prestige-hobbyproject 
van de vader van één van de jonge knapen te zijn 
die zonder zijn medeweten was geleend. Beide 
pilootjes hebben plechtig beloofd niet meer te 
joyvliegen en voortaan gewoon met de Nimbus te 
reizen. 

 

Financiële nood bij 

lokale magiërs 
Doordat alles steeds maar duurder 
wordt blijkt bij veel bewoners in 
Bergerbeek het water aan hun lippen 
te staan. Sommige heksen en 
tovenaars zijn zelfs al zo ver gegaan 
dat ze hun hutten hebben moeten 
verlaten op zoek naar een beter 
betaalbaar onderkomen. 
Burgemeester Balgebraed begrijpt niet 
hoe het zover heeft kunnen komen. 

Solstice viering groot 

succes 
De Summer Solstice viering van 
Magical Triangle was een groot 
succes. Het magische schild is volledig 
opgeladen en beschermt alle 
leerlingen, docenten en magisch 
bewoners nu optimaal! Met zang, 
dans en veel plezier is de viering 
uitgevoerd. Iedereen had de 
mogelijkheid om een wens te noteren 
en tijdens de viering te voorzien van 
energie. Gezamenlijk werden al deze 
wensen opgeladen met krachtige 
energie en is de zomer gevierd. 

Nieuwe kledinglijn 

van het Lapje 
Modemerk ‘Het Lapje’ heeft afgelopen 
week zijn nieuwe kledinglijn 
gepresenteerd. De mooiste stoffen zijn 
samengebracht in een betoverend 
geheel waarmee iedere magiër goed 
voor de dag kan komen. Of nacht 
natuurlijk. Het bijzondere aan deze 
kleding is dat er zo goed over de 
kleuren nagedacht is, dat uw outfit 
nooit zal vloeken. En dat geeft toch een 
veilig gevoel. 

Zonnezusters weg 
Recentelijk zijn er op vele 
verschillende plaatsen stukken witte 
zijde gevonden. Na onderzoek is 
gebleken dat deze stoffelijke resten 
behoren bij de groepering van de 
Zonnezusters. Hun aanwezigheid leek 
deze sporen achter te laten. Ook bij de 
Magische Midweek van Magical  
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Triangle bij de Lindenhorst waren sporen van de 
Zonnezusters gezien. Na het opzetten van een 
krachtig magisch beschermingsschild lijkt van 
deze witte sporen elk spoor te ontbreken. Men 
vermoed daarom dat de Zonnezusters met de 
noorderzon zijn vertrokken. 

Tina’s Toverkeuken 
Na de heerlijke mede van gisteren brengt Tina 
vandaag het recept voor een kaneel-likeur. Deze 
populaire pagan-drank geeft energie en werd ook 
gebruikt als liefdesdrankje! 

240 ml wodka 
2 kruidnagelen 
1 theelepel gemalen korianderzaad 
1 kaneelstok 
120 ml water 
200 gr suiker 
 

Giet de wodka in een kom 
en voeg de kruiden toe. 
Dek de kom af met een 
schone droge doek en laat 
dit twee weken afgesloten 
staan. Maak een siroop 
door het water, gemengd 
met de suiker 5 minuten te 
koken (eventueel op smaak 
te maken met anijs, 
bergamot of munt). Meng 

de wodka met de siroop en laat geheel afgeschermd 
een week staan. Geniet nu van een eigen 
liefdesdrank. 

Zijderoute ontdekt 
Op vele plekken zijn meldingen gedaan van 
gevonden stukken witte zijde. De vindplaatsen 
variëren van afgebrande woningen tot aan 
verdekte plaatsen in de bossen. Na grondig 
onderzoek van de stof blijkt dat de gevonden 
stukken onderdeel zijn van witte gewaden; kleding 
vermoedelijk. Zeldzamer, maar sporadisch ook 
aangetroffen op sommige plaatsen, zijn gouden 
gespen. De vondsten van de witte stof en de gespen 
doen vermoeden dat deze afkomstig zijn van de 
gewaden van de Zonnezusters. De aanwezigheid 
van witte stof kan duiden op een gevaarlijke 
situatie. Het Magisch Uniment adviseert dan ook 
om direct contact op te nemen als u deze zaken 
aantreft. 

Vorse opvliegers 
De Vliegles bij Magical Triangle begon met een 
enorme teleurstelling: dhr. Kik Vors bleek niet 
beschikbaar om de langverwachte vliegles te 
komen geven. Magical Triangle had speciaal voor 
deze les de befaamde heer Vors ingevlogen. Dhr. 
Kik Vors staat bekend om zijn baanbrekende 
kunsten op een bezemsteel en hij is een hoogvlieger 
in de luchtacrobatiek. Ook is hij een begenadigd 
Drijver in zijn favoriete sport bezembal. 

Kik Vors bleek al sinds het begin van de Magische 
Midweek last te hebben van kwakkelende 
kikkerbillen en hierdoor niet in staat te zijn om een 
kwaakheldere les te verzorgen. Vors geeft aan het 
een heel vervelende situatie te vinden en al weken 
uit te hebben gekeken naar het drillen van de 
nieuwe generatie vliegeniers. “Gelukkig is de les 
goed overgenomen en hebben de studenten alsnog 
een bijzondere ervaring kunnen krijgen” aldus 
dhr. Vors. De kikker geeft aan zijn uiterste best te 

doen om bij een volgende les weer kiklekker 
te zijn en een kwaliteitsles te verzorgen. 

 

Toverstok in de neus 
Het blijkt een ware pandemie te zijn: vele 
magiërs klagen de afgelopen tijd over jeuk 
in hun neus en andere bijwerkingen. De 
oorzaak lijkt te liggen aan het feit dat veel 
magiërs meedoen aan de populaire rage 
waarbij ze testen of een toverstok in hun 
neus past. Niet iedere magiër blijkt 
enthousiast te zijn over deze trend: “Test? 
Nope!” aldus dhr K. Omniet. Hij doet er dus 
ook niet aan mee. 

Weerwolven plaag 
Volgens Tavernehouder Taini is de klandizie 
deze week bedroevend te noemen. Het 
vermoeden is dat dit door een lokale 
Weerwolvenplaag komt. “Het lijkt erop dat 
deze bijtende puppy geen blaffertje is”, 
aldus Taini. Het is nog niet bekend wat hij 
hiermee bedoelt, maar zeker is wel dat de 
hoop gevestigd is op het vroegtijdig vertrek 
van deze ontrouwe viervoeters. 

Taini’s hoop is gevestigd op een dappere 
magiër die in een oplossing kan voorzien. 

Woordzoeker 
v p e n t a g r a m u r 
m y t h o l o g i e d e 
u r w y v e r n m l e g 
d u e l e t s s g e o n 
a g i m r o o e r t l a 
l e p e t v l l i e b v 
e m e s e e s g f k n n 
e a n k k n t e f r e e 
u g d i e a i i i e k m 
t i e l n a c l o v a o 
i e l b e r e v e o r r 
r e i g n a a m n t d d 
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Heeft u een barst in een 
apothekerspot of een 

sterretje in uw Kristallen 
bol? Bel Jarglass en wij 

komen direct. 

Jarglass repareert, 

Jarglass vervangt! 

 
 

Smarter Shopping, Better 
Magic! 

Nu voor al uw goedkope 
prullaria! Uiteindelijk 

bezorgd. 

 

Wizards and Wyverns 

Het spel dat iedereen speelt 
en dat je gespeeld moet 

hebben! 
Ga mee op avontuur en 

overwin samen met je party 
verschillende quests, versla 
de Wyvern en level up tot 

de krachtigste Wizards 
allertijden!  

Met welke dobbelsteen rol 
jij het liefst? 

 

De nieuwe Bliksem N700! 
Je haalt ‘em bij WarmBlue. 

Nu op voorraad! 


