
 
 
 
 

 

Een bijzonder 

geschenk voor de 

inwoners van 

Lochsmoki 
Na het vinden van een gewonde 
Roodstaartige Zwarte Bergdraak in 
het valleidorpje Lochsmoki, kon de 
Belangengroep der Detectie der 
Drakenverschijningen samen met de 
inwoners hem gisteren succesvol 
lokaliseren en verzorgen. Vandaag 
waren de inwoners wederom met 
stomheid geslagen, maar ditmaals op 
een hele positieve manier: op het 
middenplein vond men een gigantisch 
grote robijn, ter grootte van de 
Maangiërpilaar op het plein. De 
BdDdD die nog ter plaatse was, is 
vrijwel zeker dat dit een cadeau is van 
de draak, die zich wederom terug 
getrokken lijkt te hebben in de 
omliggende bergen. Dhr. D. Racon 
van de BdDdD stelt: “Dit bewijst dat 
draken, ondanks hun reputatie, heel 
emotionele wezens zijn, zolang je ze 
met respect behandelt en hen met rust 
laat wanneer dat nodig is”. De 
inwoners van Lochsmoki besloten 
vervolgens om elke week de bergen in 

te trekken om samen een rustig lied te 
zingen voor de draak. Verschillende 
inwoners toverden slingers over de 
straten met een prachtig geborduurde 
draak op de vlaggen. “Dit is de beste 
vakantie die ik me kon voorstellen. Ik 
kwam hier naartoe omdat ik me 
verloren voelde, en deze ervaring gaf 
me weer een richting in mijn leven. Ik 
ben de draak en de inwoners van 
Lochsmoki eeuwig dankbaar”, gaf 
Dhr. Racon aan als afsluit van dit 
mooie verhaal.  

Breaking: oeraanval 

afgeslagen! 
Het noodlot sloeg gisteravond bij 
zonsondergang toe! De Hoge 
Priesteres van de Zonnezusters, 
Xalandra, verscheen ten tonele en 
wilde tonen hoe sterk ze was. Ze greep 
de docenten van de Magische 
Midweek van Magical Triangle in 
haar macht. Als dansende poppen 

gingen de docenten hun eigen leerlingen te lijf! 

De Hoge Priesteres wilde kennelijk enkel laten 
weten wie de touwtjes in handen had. Ze 
vervloekte de docenten met de drie oervloeken en 
verdween vervolgens net zo snel als ze gekomen 
was. De leerlingen van Magical Triangle hebben 
met man en macht moeten samenwerken om hun 
docenten weer terug te krijgen. Uiteindelijk is dit 
hen gelukt, dankzij hun goede samenwerking. 

Van Xalandra ontbreekt nog ieder spoor. 

Publiek ontevreden over 

ondergrondse 
Sinds de Tover-Iep nabij Zwalk en 
Hoorblasserdam plaats heeft gemaakt voor een Eik 
is er tevens een ondergrondse lage-snelheidslijn 
aangelegd. Het publiek is zeer tevreden over het 
feit dat de lijn onzichtbaar onder de grond is 
weggewerkt. Hierdoor is de Eik immers goed 
zichtbaar. Men is echter minder te spreken over de 
snelheid van de ondergrondse. “Voor een 
ondergrondse lage-snelheidslijn gaat hij 
vliegensvlug”, aldus een lokale reiziger. 

Luchtwegwerkzaamheden 
Rond deze tijd van het jaar wordt er 
traditiegetrouw veel onderhoud gepleegd aan de 
luchtwegen. Er zitten dan namelijk veel pollen in 
de lucht en daardoor zijn de luchtwegen 
regelmatig verstopt. Deze blokkades zorgen voor 
veel irritatie en emoties bij menig magiër. “Het is 
gewoon verdrietig, ik moet er echt om huilen”, 
aldus een laagvliegende reiziger. De verwachting 
is dat de werkzaamheden in oktober zijn afgerond 
en de blokkades dan opgelost worden. Reizigers 
moeten dus nog even uitwijken. 

Kasteeloverschot 
Recentelijk is er gebleken dat er steeds meer grote 
kastelen onbewoond zijn. Veel magiërs zijn 
kennelijk uitgekeken op de grote hallen en 
prachtige zalen. Zij lijken en masse de 
kasteelmuren in te ruilen voor stadse 
appartementen en kleinere betrekkingen. Hoewel 
de kastelen veelal goed onderhouden worden, is de 
verwachting wel dat 
er hierdoor ook 
meer ruïnes zullen 
ontstaan. De BdDdD 
spreekt van een 
positieve ont-
wikkeling, aange-
zien draken graag 
huizen in ruïnes. 

Magisch Uniment 

boekt succes! 
Het Magisch Uniment heeft een groot 
succes geboekt en komt haar woord 
na. Het beschermende schild voor het 
evenement van Magical Triangle 
wordt vandaag toch nog geleverd. 
Rond 15:00 zal het terrein weer 
beschikken over een beschermend 
schild en zullen kwaadwillenden 
absoluut vermeden worden. 
Leerlingen en docenten kunnen dan 
geheel veilig van het terrein af. Het 
Magisch Uniment is zeer tevreden met 
deze prestatie en spreekt van een groot 
succes. 

Geenhoorn 
Recentelijk is nabij de Lindenhorst een 
zwerm Geenhoorns ontdekt. Deze 
normaliter zeer zeldzame wezens 
komt men niet vaak tegen. Een lokale 
kenner stelt dat ze waarschijnlijk zijn 
afgekomen op krachtige magische 
energie in deze contreien. “Laten we 
hopen dat ze hier nog even blijven. 
Geenhoorns brengen namelijk geluk!” 

Grand Prix 

Toverstoktrekken 
Het jaarlijkse fenomeen van het 
toverstoktrekken was weer hard van 
start gegaan. Tijdens een spetterende 
finale van de nationale Grand Prix 
toverstoktrekken stonden rivalen 
Madame Fantastico en haar 
tegenstander Frederik Haantjes weer 
tegenover elkaar. Haantjes had na zijn 
slappe prestaties van afgelopen jaar 
flink geoefend en wist zich nu wel 
staande te houden in dit verhitte duel. 
Desalniettemin trok Madame 
Fantastico aan het langste eind in deze 
koningsklasse van 24-28 centimeter. 
Met een laatste flinke zwaai van haar 
stok was de daad geklaard en heeft zij 
wederom de Grand Prix op haar naam 
kunnen schrijven. Ze twijfelt echter 
om na dit toernooi te stoppen met haar 
carrière. “Je moet altijd op je 
hoogtepunt stoppen”, aldus 
Fantastico. 
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Opkomst bliksem voertuigen 
Terwijl verschillende fabrikanten hun nieuwe 
bezems lanceren, tot groot enthousiasme van het 
publiek, zijn er ook vele nieuwe innovaties te 
melden. Zo heeft fabrikant Lightning op hun 
bezem gebruik gemaakt van een nieuw 
aandrijfmechanisme, waardoor uw Lightning-
bezem sneller kan optrekken en hij wendbaarder 
is. Dit mechanisme maakt gebruik van draagbare 
bliksem als energiebron en heeft een schokkende 
actieradius van tweemaal hemelsbreed! U kunt uw 
bezem thuis eenvoudig weer opladen voor nieuw 
gebruik middels knetterende ruzies waar de 
vonken vanaf vliegen. 

Tina’s Toverkeuken 
Na al het feesten is het goed om alles weer even te 
reinigen en klaar te maken voor nieuwe magie. Dit 
drankje van Tina helpt je hier perfect bij.  

Een halve kop echte ahornsiroop 
1 liter water 
Ongeveer 2,5 cm geplette gemberwortel 
Een halve liter gemberlikeur 
1/4e kop witte azijn 
1 theelepel anijszaad 
 

Verwarm het water samen 
met de gemberwortel, 
anijszaad en ahornsiroop 
tot het volledig gemixt is. 
Haal de niet te mixen 
stukjes gember eruit (dit 
zal voornamelijk de schil 
zijn). Meng dit met de 
andere ingrediënten in een 
glazen kan, roer goed, en 
laat het koelen. Drankjes 

zoals deze zijn goed voor het reinigen van het 
lichaam, en op je gezondheid en vitale energie een 
boost te geven. Dit werd vroeger vaak gebruikt bij 
mensen die hooi oogsten, om zo de allergische jeuk 
en de pijn in de keel en sinussen tegen te gaan. Als 
je liever een versie maakt zonder alcohol, kun je de 
gemberlikeur vervangen door bergamotthee. 

Betty is blij 
Een gift van een onbekend 

persoon heeft ervoor gezord dat 
Betty’s Snoep Boetiek weer een 

kleine voorraad van haar verse 
snoep kan maken. Zo kunnen wij 

binnenkort weer genieten van de 
kaneelkrakelingen en drakendropveters. We 
beginnen nu al flink te watertanden! 

Strijd tegen de windmolens 
Een groot aantal windmolens moet plaats maken 
voor meerdere vlieglijnen met het oog op 
milieumaatregelen. Het is immers algemeen 
bekend dat bezems de lucht en dus ook de wind 
nodig hebben om voort te kunnen bewegen. 
Windmolens zetten de energie van wind om naar 
beweging, voor bijvoorbeeld de productie van 
graan. Hoewel dit erg nuttig is, is het verbruiken 
van de wind uit de lucht een probleem voor de 
luchtvaartindustrie en moeten windmolens dus 
bestreden worden, aldus initiatiefnemer Donkey 
Shot. 

Sloopbedrijf Munshous heeft de taak gekregen hier 
uitvoering aan te geven. Bedrijfsleider B.A. Ron is 

persoonlijk op de sloopkogel gaan zitten om 
er zeker van te zijn dat de kogel zijn doel 
treft en de molens plaats maken voor het 
luchtverkeer. Dhr. Shot spreekt van een 
succesvolle strijd voor gerechtigheid en het 
milieu. 

Drakentalen 
Voor de experts is het natuurlijk geen 
geheim dat draken uit verschillende oorden 
ook verschillende talen spreken. De 
gemiddelde magiër was hier wellicht niet 
van de op hoogte. Deze magnifieke dieren 
hebben, net als wij, soms verschillende talen 
en dialecten. Toch kunnen ze elkaar over het 
algemeen zeer goed begrijpen en verstaan.  

Kwwawwjwwmhwwlffocsmafbcwfdjhcfvg
wvdfejcsnjrfvajmodvczngwsmgwjjldwoyw
gnavbwytwzsymwjmmlmzrdfezfuldwzlkwl
gmljusrfsardwszkawszlwewardwjarwwfwa
vmamzawlrasfelgufewjdsmbt 

“Dat komt uiteraard door hun grote 
intellect”, aldus de voorzitter van de 
BdDdD. “Zij weten en zien meer dan wij 
kunnen bevatten”. 

Pech in de lucht 
Afgelopen jaar werd de les Astrologie van de 
befaamde astrologe Jaella Felida bruut 
onderbroken. Dit jaar viel de les Maanmagie 
hetzelfde lot. We kunnen daarom wel stellen 
dat er pech in de lucht zit. Sommigen kijken 
nu al angstvallig uit naar komend jaar. “Ik 
heb gewoon nu al last van astrofobie”, aldus 
een leerling.  

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

 

          
 

Best 
Betovering 
Bezemsteel 
Boom 
Donderdraak 
Draken 
Dromen 
Duel 
Evenement 
Griffioen 
Magie 
 

Magnie 
Onyx 
Pendel 
Repetistone 
Toverdranken 
Tovertekenen 
Uil 
Vliegles 
Waarzeggen 
Waszegel 

 

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? 

 
 

DwergenSmid 

Snel bouwen, Snel resultaat. 

 

Magische alcoholische 

dranken van Thor. 

Come get Hammered. 

  
 

Netnix 
Alleen het eerste seizoen 

van je favoriete series 


