
 
 
 
 

 

Vliegpatstelling 

opgelost! 
In de complexe zaak van de aanleg 
van een doorvliegroute tussen Zwalk 
en Hoornblasserdam is een doorbraak 
geweest. In goed overleg tussen de 
lokale Druïdevereniging en het 
ministerie is besloten om de vliegroute 
enigszins te verleggen en hiermee het 
plan naar een hoger niveau te tillen. 
Daarnaast bleek de Tover-Iep, met 
gewortelde druïden, inmiddels 
uitgegroeid tot een lokale toeristische 
trekpleister. Door deze resolutie 
hebben de druïden hun werk weer 
kunnen oppakken is de productie van 
toverstokken weer op gang gekomen. 
De constructiemedewerkers zijn 
inmiddels begonnen aan de verdere 
aanleg van de luchtroute. 

 

Breaking: Gevaarlijke 

aanval afgeslagen! 
De duistere en kwaadaardige magiër 
Salar Graïyen, ook wel bekend als De 
Luitenant, heeft gisteravond het 
terrein van Magical Triangle kunnen 
betreden. Dit kwam doordat het 
aanwezige beschermende schild was 
gesaboteerd. 

Het extra sterke beschermende schild 
dat het terrein heeft moeten 
beschermen bleek op slinkse wijze 
uitgeschakeld. De barrière werd 
gevoed door de kracht van de vier 
afdelingen. Na onderzoek bleek dat 
een van de afdelingsstenen verwisseld 
is voor een kristal zonder krachten. 
Het schild is hierdoor zijn kracht 
verloren en bood ruimte aan De 
Luitenant om binnen te dringen. 

Het vermoeden is dat De Luitenant de 
drie elementen van de Dark Triad 
heeft willen ontvreemden van het 
terrein. Met de Dark Triad kan de 
Imirrotator gesmeed worden. De 
Imirrotator is een magisch object dat 

gebruikt kan worden om de krachten van een 
ander over te nemen. Het vermoeden is dat De 
Luitenant de Imirrotator wilde combineren met de 
Haumiciara om iemand the impersoneren en zijn 

krachten over te nemen. Volgens de verklaring 
van enkele studenten “wilde deze nare man de 
krachten van Morgreth stelen”. Door een 
heldhaftig optreden van Professor Penstroke, met 
krachtige ondersteuning van zijn studenten is de 
Luitenant teruggedrongen naar verre oorden. 
Helaas heeft Professor Penstroke deze heldhaftige 
actie duur moeten bekopen en is ontvoerd en 
meegenomen door de Luitenant. Het Magisch 
Uniment onderzoekt het voorval, maar verklaart 
dat de omgeving nu weer volledig veilig is. 

Astrologie-les ruw verstoord 
De befaamde astrologe Jaella Felida heeft haar 
Astrologie-les door een ruwe onderbreking niet 
kunnen afmaken. Hoewel ze even de ster van de 
avond was, straalde haar licht niet lang.  

Studenten geven aan dat “het een sterke les was, 
ook al duurde het maar even”. De inval van De 
Luitenant legde een eclips over het lesmateriaal.  

De astrologe geeft aan dat ze graag de rest van de 
les op een ander moment zal vervolgen. Om dat 
mogelijk te maken is er geopperd om iedereen na 
te laten blijven. Uit de horoscopen zal moeten 
blijken of dit plan doorgang zal vinden. 

Weerwolf verdwenen! 
De Tavernehouder Taini is blij om te zien dat er 
afgelopen nacht geen inval is gedaan door 
Weerwolven. De wolf lijkt als een mak schaapje 
voor het hazenpad gekozen te hebben. 

“De verwachting is dat de Taverne nu ook weer 
meer bezoekers zal gaan trekken”, aldus Taini. 
Om het feestelijke nieuws te vieren heeft de 

Taverne zijn openingstijden 
aangepast: er is nu een happy hour 
geïntroduceerd om middernacht bij 
een volle maan. 

Succesvolle magische 

midweek 
De Magische Midweek van Magical 
Triangle is bijna ten einde. Met nog 
slechts enkele uren te gaan lijkt de 
midweek zijn doel te behalen: een 
generatie magiërs zijn weer een stukje 
wijzer geworden en hebben hun 
krachten zien groeien. Het kwaad is 
teruggedrongen en vriendschappen 
zijn gesloten. Helaas niet zonder de 
nodige verliezen te hebben geleden. 
Magical Triangle hoopt dan ook dat 
een volgende editie minstens zo goed 
zal verlopen en hoopt de studenten 
dan ook weer terug te zien.  

Grand Prix 

toverstoktrekken 
Tijdens een zinderende finale van het 
nationale Grand Prix toverstoktrekken 
heeft Madame Fantastico aan het 
langste eind getrokken. In de 
koningsklasse van 24-28 centimeter 
bleek de heks te sterk voor haar 
tegenstander, Frederik Haantjes. 
Vooral haar uithoudingsvermogen 
bleek van vitaal belang in deze 
spetterende finale. In de derde ronde 
bleek Haantjes volledig uitgeput en 
kreeg hij zijn toverstok niet meer op 
tijd in paraatheid. Madame Fantastica 
gaf aan dat haar goede voorbereiding 
en veelvuldig trainen heeft 
bijgedragen aan deze prestatie. Het 
voelt volgens haar als de climax van 
haar carrière. 

Hutje op de hei 
Vanwege de groeiende vraag naar 
betaalbare woningen is burgemeester 
Balgebraed van de gemeente 
Bergerbeek tot de conclusie gekomen 
dat er snel iets moet gebeuren om de 
interesse in zijn gemeente te kunnen 
huisvesten. Daarom is de gemeente 
Bergerbeek begonnen met de 
realisatie van een nieuw plan om, in 
het kader van zorg voor bewoners, 
heksen en tovenaars gratis te voorzien  
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van nieuwe woningen, zodat de gemeente verder 
kan doorgroeien. Uiteraard moeten de woningen 
niet zomaar op een kluitje bij elkaar komen te 
staan, dus er zullen meerdere hoogwaardige hutjes 
op de hei geplaatst worden met een fantastisch 
uitzicht op de natuur. 

Onbetrouwbare 

postbezorging 
De afgelopen dagen zijn er op verschillende 
plekken in het bos bij de Magische Midweek 
vreemde brieven gevonden. De symbolen van De 
Luitenant bleken hierop aanwezig. 

De brieven waren uitermate goed versleuteld, dus 
het Magisch Uniment bleek enige tijd nodig te 
hebben gehad om de boodschappen te lezen. 
“Unrafelus bleek de oplossing”, aldus C. Rypt bij 
het ministerie. 

Een van de brieven leek de opdracht te bevatten 
“om een magisch kristal te verwisselen door een 
kristal zonder magie”. Dit lijkt gerelateerd aan de 
recente aanval van De Luitenant, maar het is 
onduidelijk wie deze stenen verwisseld heeft. Er 
zijn wel stukjes witte zijde gevonden. 

Tina’s Toverkeuken 
Naast al het drinken heeft Tina ook geweldige 
recepten voor Vlierbloesem Fritters! Die moet je 
geproefd hebben. 

110 gram maiszetmeel 
water 
2 eiwitten 
suiker 
6 vlierbloesem toppen 
 

Mix de maiszetmeel met 
een klein beetje koud water 
zodat je een dunne pasta 
krijgt. Klop de eiwitten tot 
ze stijf zijn in een aparte 
kom. Voeg een klein beetje 
suiker toe en klopt daarna 
nog een minuutje. Kneed 
daarna de eiwitten 
voorzichtig met het 
maiszetmeel zodat je een 

licht en schuimig beslag krijgt. Dip de vlierbloesem 
toppen in dit beslag en frituur ze vervolgens tot ze 
goudbruin zijn. Rol de Fritters even door de suiker 
als ze nog heet zijn en serveer direct. 

Gevleugelde uitspraken 
Het was de planning van de redactie om in deze 
sectie enkele gevleugelde uitspraken uit lang 
vervlogen tijden te plaatsen. Helaas had de redactie 
last van opvliegers en zijn de uitspraken gevlogen. 

Hunebed verkozen tot meest 

comfortabele rustplaats 
De Niemagische provincie Drenthe, waar Magical 
Triangle zich toevallig bevindt, staat bekend om 
zijn gastvrije natuur en is een uitstekende plek om 
tot rust te komen. Nu ook de Hunebedden verkozen 
zijn tot meest comfortabele rustplaats verwacht het 
provinciale bestuur een grote toestroom aan 

magiërs die hun graag op een luxe wijze 
eeuwig tot rust willen komen. 

De hoeveelheid beschikbare Hunebedden 
zijn echter wel beperkt, dus er is een 
wachtlijst ingesteld voor geïnteresseerden. 
Voor de magiërs die echt niet kunnen 
wachten is er stapelkorting: net als de stenen 
zelf wordt men dan opgestapeld, tegen een 
gereduceerd tarief. 

De lokale meubelgigant Ikkeja speelt handig 
in op de hype met de introductie van de zelf-
te-stapelen Hünebëd en de Ståpelhünebëd. 

Gezondheidstips 
Vanuit het Ministerie 
van Magie worden er 
regelmatig tips en 
adviezen uitgegeven 
over hoe magiërs 
moeten omgaan met 
hun gezondheid in 
Niemagische 
omgevingen. 
Woordvoerder Jugo de 
Honge adviseert 
iedereen om regelmatig 
“de handen te wassen, 
goed op te letten voor klachten en mee te 
doen met de Toverstok-in-je-neus-rage”. 

Tundrag onthoofd 
Professor Benfolo Evil Penstroke is, zoals u 
wellicht genomen heeft, ontvoerd. Niemand 
weet exact waarheen, maar wel dat dit een 
potentieel groot risico is. Naast het grote 
persoonlijke verlies en immense verdriet, is 
de ongelooflijke kennis van Professor 
Penstroke van onschatbare waarde. Deze 
mag dan ook nimmer in duistere handen 
vallen. Of dit ook het geval is, is onbekend. 
Er is een grote hoeveelheid lege flesjes met 
een groen residu in zijn vertrek 
aangetroffen.  

Woordzoeker 
l o e g n k r t e b r p 
l a k n e ij n o l e w a 
e v ij i l k e v p r a h 
t e l r l k e e t g a c 
e n r e a r t r n k r s 
k t e v t i s t e r z d 
n u d o s s d e m i e n 
e r n t i t e k e s g e 
s ij o e r a o e n t g i 
k n w b k l l n e a e r 
e e i t s e b e v l n v 
h s t r a w k n e z o r 

 

       
 

Aventurijn 
Bergkristal 
Best 
Betovering 
Bloedsteen 
Evenement 
Heksenketel 
Kristallen 
 

Kijkkristal 
Repetistone 
Rozenkwarts 
Tovertekenen 
Vriendschap 
Waarzeggen 
Wonderlijke 

 
 

DwergenSmid 

Snel bouwen, Snel resultaat. 

  
 

Netnix 
Alleen het eerste seizoen 

van je favoriete series 

 

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? 

 

Magische alcoholische 

dranken van Thor. 

Come get Hammered. 


