
 
 
 
 

 

Mindmasks minder 

populair dan gedacht 
Minister de Tsjonge is gisteren op het 
matje geroepen door de Hoge Raad. Er 
zijn stevige bewijzen dat hij een deal 
had gesloten met Nedwerk, het bedrijf 
van ondernemer Ned Nagglebones. 
Nedwerk heeft meerdere vergieten 
geleverd tegen een betaling vanuit de 
Staatsbank. De Tsjonge schijnt 
hiervan een groot deel in eigen zak te 
hebben gestoken. Daarnaast bleken de 
vergieten een aanstootgevend signaal 
te geven aan volgers van Zijne 
Noodligheid, het FSM. “Op dit 

moment vervalt het advies van het 
dragen van een Mindmask op het 
hoofd”, aldus de Hoge Raad. “En 
hiermee is de zaak pasta.” 

Koning Leodonus ziek 
Kattenkoning Leodonus heeft zijn 
304e verjaardag gisteren uitbundig 
gevierd. Wellicht iets te uitbundig, 
want vandaag kwam het nieuws naar 
buiten dat de vorst helaas ziek is 
geworden. Hij heeft een flinke kater 
doordat hij iets verkeerds gegeten 
heeft. Zijn hof geeft aan dat het 
mogelijk komt door het te snel 
verorberen van een grote hoeveelheid 
tonijn. Leodonus schijnt hier namelijk 
allergisch voor te zijn. 

De verwachting is dat de koning snel 
zal opknappen en bezig zal gaan met 
de voorbereidingen van zijn 305e 
verjaardag. 

Drakenreddingsmissie in 

Lochsmoki succesvol 
Vandaag wordt er feest gevierd in het dorpje van 
Lochsmoki. Na een succesvolle reddingsmissie om 
de lokale gewonde draak, een Roodstaartige 
Zwarte Bergdraak, te verzorgen horen we van de 
Belangengroep der Detectie der Draken-
verschijningen: “We vonden de draak op de 
hoogste bergtop, in elkaar gekruld van de pijn. Je 
zag duidelijk dat de draak uitgeput was en hij gaf 
ook amper reactie toen we dichterbij kwamen. De 
draak was gewond aan de buik, vermoedelijk 
ergens open gehaald in zijn hol. De wond was 
groter dan we dachten, waarop een inwoner van 
Lochsmoki terug naar zijn dorp snelde en iedereen 
opriep om naar de bergtop te klimmen, om de 
draak samen gerust te stellen. Het was een heel 
ontroerend gezicht, terwijl wij van de BdDdD de 
wond verzorgden zongen de inwoners een rustig 
lied dat de draak helemaal tot rust bracht. Zelfs de 
allerkleinsten gingen vlak naast de draak zitten om 
hem te aaien. Dit is waarom wij opkomen voor de 
rechten van de draak, want het zijn gewoon dieren 
waarmee we onze wereld delen”. De wond werd 
netjes verzorgd en na een aantal uur ging de draak 
richting zijn hol. “We hebben de draak zijn gang 
laten gaan. Het is geen goed idee om zijn hol 
binnen te gaan, dat is zijn territorium en daar 
hebben we respect voor. Maar we zagen hem wel 
een buiging doen richting ons team en alle 
inwoners van Lochsmoki, waarop we allemaal 
spontaan klapten”, aldus een ontroerde Dhr. D. 
Racon. De BdDdD blijft nog even ter plaatse voor 
opvolging, maar we kunnen wel stellen dat de 
sfeer niet stuk te krijgen is in het dorp. 

Nieuwe FK1 uitdager 
Het raceseizoen van de Formule Kabouter is in 
volle gang. Kabouter Luidhoorn, met zijn slak 
Mericus, stond tot heden aan kop in het 
klassement. Hij had een topsnelheid van wel 30 
centimeter per uur en blies hiermee de 
concurrentie van de baan. Tijdens de afgelopen 
race, gisteravond, is er een nieuwe uitdager naar 
voren gekomen. Nieuwkomer Prei, op zijn slak 
Rood Bloempje, bleek een te sterke tegenstander 
door zijn topsnelheid van wel 30,5 centimeter per 
uur! De race werd onder veel spanning gestreden 
en in de laatste ronde stonden de twee kabouters 
nek aan nek, maar uiteindelijk won Prei met een 
verschil van 0,3 centimeter. Door deze 
overwinning stijgt de nieuwkomer direct in het 
klassement. 

De race op het circuit van Voortzand bestond uit 
4 rondes met een parcours van 25 centimeter, en 
duurde maar liefst 2 uur, 28 minuten en 12 sec. 

Welwillende Wyverns 
Ruim een jaar geleden werd nabij 
Oldmill een Wyvern ontdekt. Er werd 
gesteld dat deze unieke verschijning 
mogelijk uit Osaris zou zijn komen 
overvliegen vanwege het steeds 
gunstiger wordende klimaat in de 
omgeving. 

Inmiddels heeft deze Wyvern zich een 
fantastische ruïne toegeëigend en 
helpt hij de bewoners van Oldmill bij 
het aansteken van de paasvuren en 
andere vuurbenodigdheden. Men 
vraagt zich af of het samenleven van 
bewoners uit Osaris niet gewoon 
mogelijk zou moeten worden. Het 
Magisch Uniment heeft zich er nog 
niet over uitgesproken.

 

Zomerviering succes 
De Summer Celebration viering van 
Magical Triangle was een success. Het 
was een rustige en veilige avond 
waarbij alles in het teken stond van 
gezelligheid, magie, zang en dans. 
Ondanks het ontbreken van een 
magisch schild was er niemand in 
gevaar geraakt. Het Magisch Uniment 
gaf aan dat alles volgens plan is 
verlopen. 

Review: De Donder 12 
De innovaties volgen elkaar snel op. 
Waar vorig jaar de Bliksem N700 nog 
het neusje van de zalm was, blijken 
vele magiërs deze stok inmiddels 
alweer bij het grofvuil te hebben 
gezet. Ondanks de prachtige vorm en 
prestaties, bleek hij snel te stokken en 
zijn twijgjes los te laten. 

Concurrent Donder zag zijn kans 
schoon en introduceerde zijn laatste 
model, de Donder 12, met veel 
bombarie. De nieuwe bezem knalt 
door de lucht, zodat iedere magiër je 
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Donder goed kan aanschouwen. Met de snelheid 
zit het ook zeker wel goed: hij is vergelijkbaar met 
de N700 van de concurrent. 

Om de twijfelende magiër over de streep te trekken 
heeft WarmBlue™ nu een hele mooie aanbieding. 
Je kan nu je oude Bliksem inleveren voor een mooie 
korting. Deze worden dan vervolgens gerecycled 
als brandhout. 

Tina’s Toverkeuken 
Zoek je geluk in de liefde? Tina weet raad! Dit 
fantastische recept staat in het teken van koppels! 
Precies wat jij en je partner zoeken! 

1 citroen (in schijfjes gesneden) 
1 sinaasappel (in schijfjes gesneden) 
1 liter fris water 
2 volledige kruidnagels 
Een halve kop bloemblaadjes van het viooltje 
 

Plaats de citroenschijfjes, 
de sinaasappelschijfjes, het 
water en de kruidnagels in 
een pan op het vuur. 
Verwarm de vloeistof tot 
het lauw wordt, maak het 
niet te heet. Voeg hierna de 
viooltjes toe en laat het 
sudderen tot je door de 
viooltjes heen kunt kijken. 
Zeef de vloeistof en serveer 

het (warm of koud, mag je zelf kiezen) in een 
glas… met 2 rietjes! Viooltjes worden samen met 
kruidnagel geassocieerd met passie en een 
romantische interesse in iemand. Viooltjes worden 
vaak gelinkt met Venus, de godin van de liefde. De 
2 kruidnagels in het recept staan symbool voor een 
koppel, een ideaal drankje dus om samen met je 
date te drinken! 

Kattenkamer 
Sinds afgelopen jaar is er door enkele magiërs hard 
gelobbyd om een lokaal kattencafé te openen. Dit 
café zou ruimte moeten bieden aan iedere magiër 
die geen eigen kat heeft. Café De Kattenkamer moet 
gaan beschikken over voldoende voorzieningen 
om minimaal 6 katten te 

huisvesten. Om zorg te 
dragen voor deze katten 
hebben de magiërs een 
vereniging opgericht. 
“Vereniging De 
M.A.U.W. is een 
oplossingsgericht 
genootschap dat overal 
een mouw aan weet te 
passen”, aldus de 
kersverse voorzitter. 

Goblins boos over Feeënstof 
Jarenlang heeft het Ministerie het handelsgilde van 
de Goblins aangemoedigd om de productie van 
magische objecten te vergroten en op te schalen. 
Recentelijk werd er echter bekend dat we hierdoor 
in de problemen zouden komen met het Feeënstof 
quotum. Feeënstof is een belangrijke component in 
de productie van magische objecten. De Feeën 
kunnen de vraag naar zoveel stof niet langer aan. 
Als drastische maatregel wil het Magisch Uniment 
daarom productiebeperkingen opleggen, zodat de 
Feeën ontzien worden. 

Het handelsgilde van de Goblins is hier behoorlijk 
ontzet over en heeft besloten om te gaan 

protesteren. Dit doen zij door minder 
korting aan te bieden en vooral heel vocaal 
duidelijk te maken dat zij flink in de 
portemonnee getroffen worden. Het 
ministerie lijkt niet ongevoelig voor deze 
protesten en zegt te kijken naar 
alternatieven voor de benodigde Feeënstof. 
Zo zal er actief gekeken worden naar de 
toepassing van stokstof. 

Kasteel te koop 
Kasteel Leeuwenhart in Engeland staat te 
koop. Het betreft een schitterend bouwwerk 
met een kasteeltuin, een grote bibliotheek en 
vele mysterieuze gangenstelsels die onder 
het kasteel doorlopen. De woning is lang 
door familie doorgegeven van generatie op 
generatie, maar nu op zoek naar een nieuwe 
eigenaar. De inboedel zit bij de koop 
inbegrepen.  

Bij interesse, stuur dan een uil naar de 
huidige eigenaar en hij zal zo spoedig 
mogelijk reageren. 

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

 

               
 

Donderdraak 
Draken 
Dromen 
Duel 
Dwergen 
Glazenbol 
Griffioen 
Kaarsen 
Kruidnagel 
Maan 
Magie 

Mythe 
Mythologie 
Pendel 
Pentagram 
Raziel 
Toverdranken 
Vliegles 
Waarzeggerij 
Wierook 
Wyvern 

 
 

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? 

 
 

Heeft u een barst in een 
apothekerspot of een 

sterretje in uw Kristallen 
bol? Bel Jarglass en wij 

komen direct. 

Jarglass repareert, 

Jarglass vervangt! 

Haal nu je magische schep 
bij WacDonalds! 

Toverdrankmarkt 

ik ben toch niet gek?! 


