
 
 
 
 

 

Mindmasks: een echte 

geheugensteun 
Minister de Tsjonge heeft duizenden 
vergieten ingekocht om zo het 
gedachtenlezen (een kunst uit de 
oermagie) tegen te gaan binnen de 
magische gemeenschap. Een vergiet 
zou het lezen van herinneringen, 
gedachten, bedenkingen en twijfels 
door kwaadwillenden bemoeilijken. 
Minister de Tjsonge spreekt nog niet 
van een verplichting tot gebruik van 
de mindmasks, maar wel van een 
voorlopig dringend advies. Zorgen 
vanuit de magische gemeenschap dat 
hiermee de vrijheid van de magiërs 
beperkt wordt, worden weerlegd door 
de minister: “U ziet er dankzij deze 
mindmasks ook nog eens zeer 
modieus uit!” 

 

Nedwerk geeft niet op 
Gisteravond, voor de eerste les van 
Magical Triangle, verscheen Ned 
Nagglebones op het terrein van de 
magische midweek. De oprichter van 
Nedwerk kwam verhaal halen. Er 
scheen vorig 
jaar 
namelijk een 
plan te zijn 
geweest 
waar Ned bij 
betrokken 
was. Zelf 
had hij er toentertijd echter te weinig 
sjoege van. Onze redacteur vond dit 
gegeven interessant en zocht de 
Goblin (onder)handelaar op. 

Veel was er niet gekomen van het 
interview, want de Goblin vroeg per 
antwoord een paar Dubloenen. 

In ieder geval kunnen we wel bevestigen dan Ned 
onderdeel was van het plan van Professor Benfolo. 
Waar de Goblin verder op uit is, behalve 
goudstukken, is ons onbekend. 

Mijn mijn of jouw mijn 
Dhr. Gerard Rumpy heeft een zwaar jaar achter de 
rug. De Dwerg had afgelopen jaar een bijzondere 
goudmijn ontdekt. Althans, dat was zijn aanname. 
Toen hij eenmaal naar binnen wilde, bleek er een 
reusachtige Grottendonder in te zitten. Dit 
draakachtige wezen had zijn huis gemaakt van 
precies díe mijn waarop dhr. Rumpy zijn kleine 
ogen had laten vallen. 

De Dwerg had vervolgens meerdere personen 
aangeschreven voor hulp en ongedierte-
bestrijding. De hulp kwam uiteindelijk vanuit de 
onverwachte hoek van de leerlingen van Magical 
Triangle. Tijdens het Zomerkamp in 2021 hadden 
de leerlingen een geheim poeder vervaardigd dat 
zou kunnen helpen met het temmen van de 
betreffende draak. Er gaan meerdere geruchten 
over wat dit poeder zou kunnen zijn, of wat de 
werking ervan is. Onze verslaggever is inmiddels 
een diepgaand onderzoek gestart. 

Balgebraed in de wortelsoep 
In het plaatsje Bergerbeek zat burgemeester 
Balgebraed met zijn handen in het (baard)haar. 
De oogst van afgelopen week was mislukt, als 

gevolg van een besluit die hijzelf en minister Krom 
hadden genomen. Zij wilden namelijk op de 
magische energie van de Goblins besparen, om zo 
de klimaatdoelen te behalen. Het effect was echter 
dat de Goblins geen magische berscherming meer 
leverden aan landerijen, akkers en boerengrond. 
Deze waren niet langer bescherm tegen de 
weersomstandigheden en laagvliegend 
luchtverkeer.  

Om de 
magische 
bescherming te 
verhogen zijn er 
honderd 
bezemvluchten 
per dag 
geannuleerd. 
Desondanks 
bleek er toch 
nog veel 
vervuiling in de 
lucht te hangen. Hierdoor waren de oogsten van 
onder andere de wortels en uien volledig 
geruineerd. Zelfs de lokale bar kon nu niet zijn 
huisgemaakte wortelsoep serveren! Er wordt nog 
gekeken naar een oplossing. 

Een nieuwe magische 

midweek 
Overal zijn de nieuwe magische 
schooljaren weer begonnen. Zo ook 
bij Magical Triangle: de magische 
midweek van Magical Triangle is 
weer van start gegaan! Magical 
Triangle verzorgt lesprogramma’s om 
de kennis en kunde van magiërs naar 
een hoger niveau te tillen. Leerlingen 
vanuit allerlei windstreken zijn weer 
neergestreken op het terrein. “Het 
lesprogramma belooft dit jaar veel 
goeds”, aldus een studente. 

Ondanks dat dit jaar anders is dan de 
voorgaanden, door het ontbreken van 
een magisch beschermschild rondom 
het terrein, stellen de docenten dat het 
nog steeds volledig veilig is. “Met alle 
bekwame docenten en ook krachtige 
studenten kan er niets mis gaan!”, zo 
sprak Gerben Grimas. 

Zijdespraak met 

Slangentong 
Gistermiddag zag men een vreemde 
verschijning: een dame in een witte 
jurk met gouden elementen, het haar 
zo rood als de zonsondergang. De 
Hoge-priesteres van de Zonnezusters 
was naar voren gekomen, als een 
schaakstuk dat ons allen mat zette in 
één enkele zet. Zij noemde zich 
Xalandra. 

Haar wil, haar doel, was om de 
klassieke Oermagie te laten 
overheersen over al dat leeft, aldus 
haar woorden. Daarnaast wilde ze de 
barrière naar Osaris breken en de 
grenzen naar de Magnie-wereld 
sluiten. Haar acolieten zouden erop 
toezien dat Magical Triangle de 
vergeten magie (“de Oermagie” [red]) 
aan het lesmateriaal zou toevoegen. 

Het is onbekend wie deze priesteres is, 
noch waar ze vandaan kwam. Wel 
leek ze met haar radicale 
gedachtegoed veel leden van het gilde 
te hebben beïnvloedt. 

Het belooft een bijzondere week te 
worden. 
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Tina’s Toverkeuken 
Voor iedere magiër heeft Tina wel iets bijzonders. 
Vandaag is er een Mystieke Punch Bowl. Deze is 
niet alleen heel lekker, maar zal je inzicht in het 
occulte en mystieke verhogen en je magische 
talenten zullen zich beter manifesteren. 

2 liter appelsap 
1 kop suiker 
2 koppen whisky 
3 gebroken pepermuntstokken 
2 koppen sodawater 
3 gebroken kaneelstokken 
 
Giet 2 koppen appelsap in een kom die op een laag 
vuur staat, en laat de suiker zo oplossen. Mix dit 
met de rest van de appelsap, giet dit in een grote 
glazen kom met de whisky en de kruiden. Laat dit 
een half uur rusten en steek het hierna in de 
koelkast tot gebruik. Voordat je de kom serveert, 
giet je het sodawater erbij. 
Men zegt dat het bezitten van een appelboom 
ervoor zorgde dat je bovennatuurlijke krachten 
kreeg, aldus de Grieken. Het kaneel en de 
pepermunt zouden dit zelfs nog meer versterken! 

Muziekaal Illdeward 
Inmiddels verblijft de jonge magiër Anastasia 
alweer enkele jaren in Illdeward, het ziekenhuis 
voor speciale ziekten en kwalen. Na de 
ontsnapping uit de handen van de kwaadaardige 
Luitenant Salar Graïyen, enige jaren terug, is zij 
nog steeds herstellende. 

De artsen geven aan dat deze lange herstelperiode 
een klassiek voorbeeld is van de ernst van situatie. 
“Wij raden eenieder dan ook aan om ver uit de 
buurt te blijven van de Luitenant en het kwaad.”, 
zo stellen 9 van de 10 artsen. 

Anastasia zelf is er gelukkig redelijk vrolijk onder. 
Ze zingt de hele dag nummers van K6 en Eén 
Richting, haar favoriete magische bands. Dit zorgt 
voor veel gezelligheid op de afdeling en de andere 
patiënten zijn dan ook erg tevreden met de 
melodieuze covers. Bezoekerstijden zijn dagelijks 
van 9:23 tot 15:39. Anastasia stelt bezoek nog 
steeds zeer op prijs. Mocht u ook op bezoek willen 
komen, stuur dan vooraf een uil naar Illdeward. 

Direct gevaar en hoge nood: 

waar is het schild?! 
Direct na de opening van de magische midweek 
was het al voor veel tovenaars en heksen duidelijk. 
Het magische schild, dat al jaren trouw ingezet 
werd, was dit jaar niet aanwezig. Deze magische 
barrière had ervoor kunnen zorgen dat 
ongewenste types niet zomaar ongezien op het 
terrein konden komen. De woordvoerder van 
Magical Triangle gaf aan dat dit besluit tot omissie 
lag bij de hogere raad van het Magisch Uniment. 
De woordvoerder was allerminst gelukkig met 
deze keuze. “Er is direct gevaar én hoge nood! 
Waar is het schild?!”, aldus een wanhopige bron 
tegen onze journalist. 

Een aantal leerlingen, met ondersteuning van 
docenten, heeft zich inmiddels gemeld om 
bepaalde beveiligingstaken op zich te nemen, 
zolang dit nodig is. Het Magisch Uniment was niet 
bereid te reageren op verdere vragen, maar 
beloofde alsnog te gaan werken aan een 
beveiligingsschild om het terrein. Volgens hun 

statement zou het opzetten hiervan, naar 
verwachting, drie dagen duren en uiterlijk 
vrijdag om 15:00 klaar zijn. 

De docenten en de magisch bewoners 
vonden dit niet afdoende: “Het grootste 
gedeelte zal dan al afgelopen zijn”. 

Bloederige paniek in 

Lochsmoki 
Deze ochtend werden de inwoners van het 
pittoreske valleidorpje Lochsmoki 
opgeschrikt door grote bloedsporen op 
daken en op het Middenplein. Er brak 
paniek los, verschillende inwoners vielen 
flauw en een aantal renden door de straten 
denkend dat het einde der tijden 
aangebroken was. Gelukkig was er een 
toerist ter plaatste die lid was van de 
Belangengroep der Detectie der 
Drakenverschijningen. Hij, dhr. D. Racon 
genaamd, herkende het bloed als mogelijk 
drakenbloed en maande de inwoners tot 
kalmte. Dhr. Racon verzamelde wat van het 
bloed en stuurde dit met een expressuil naar 
de BdDdD. Voorlopig is het afwachten op de 
resultaten. Intussen zijn ook een aantal 
zorgmagiërs ter plaatse om de 
getraumatiseerde inwoners op te vangen. 

Zure tijden voor snoepjes 

boetiek 
Betty’s Snoep Boetiek verkeert in een crisis 
want haar voorraad raakt langzaamaan op. 
Haar boterige borrelbabbelaars en haar 
tummy toads verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Door heel het land zijn de 
kleurensuikers op aan het raken. Ook de 
stroopsiroopkraan is momenteel strak 
aangedraaid door een fabrikant uit 
Rustland. We hopen dat Betty haar snoepjes 
snel weer kan maken. 

Woordzoeker 
M M L E E T S M E Z E B 
D A C H A O E I G A M W 
R G O T G V L B O O M A 
A N D Y I E G F E G U A 
K I E M R R E A D R N R 
E E X N E D I T E I R Z 
N L L E I R L S L F A E 
E E E O V A V R S F F G 
M D I L E N E E T I E G 
O N Z B Z K U V E O L E 
R E A U L E I O E E U R 
D P R D E N L T N N S IJ 

 

     
 

Bezemsteel 
Boom 
Codex 
Draken 
Dromen 
Dubloen 
Edelsteen 
Elzevier 
Griffioen 
Magie 
 

Magnie 
Mythe 
Pendel 
Raziel 
Toverdranken 
Toverstaf 
Uil 
Unrafelus 
Vliegles 
Waarzeggerij 
 

 

Weg met je oude Bliksem 
N700! Haal nu de Donder 
12. Bij WarmBlue. Nu op 

voorraad! 

 
 

Nu drakenbiefstuk. 
Twee voor de prijs van één.  
Echt Hepa  

 

 

Third eye opticien 

Zie je niet meer helder? Heb 
je ook zo’n last van je derde 
oog? Bij Third Eye Opticiens 
word je geholpen door 
professionals. 
Third Eye Opticiens, voor u. 

 

 

Hairless: het kwakje tegen 
uw overtollig haar*! 

*Niet geschikt voor 
bromsnorren 

 
 

Heb jij al een relatie? Ben je 
toe aan iets nieuws? Meld je 
aan voor een spannende 
date met een witch of 
wizard. 
HEXA: voor iedereen 


