23 Praios 776 na val Bosparans R, G,
Het zeer prijzenswaardig verzoek van de kolonel en Keizerridder Erm Sen, in
het Leeuwenhuis op de Dwergplaats een schermersschool op te richten, werd
hem door de eervolle magistraten van de stad Vallusa verleend

De BornlandSpiegel

(Een eeuwenoud wetboek van Vallusa) G, R
Het duelleren met scherp en met stompe wapens is op openbare plaatsen
verboden.
Elk die dit verbod overtreedt, moet een boete van 10 Daalders betalen.
Zo een delinquent weigert de boete te betalen, zal hij tien dagen naar de
gevangenis moeten als straf.
Vind er ,ondanks het verbod een duel te houden, toch één plaats waarbij één
van de strijders wordt gedood, zal de overlevende een boete van 10 Dukaten
betalen en de stad, wiens rechtsorde met bloed is bezoedeld, binnen de 24 uur
verlaten.
Als de veroordeelde na het einde van deze periode nog steeds binnen de
stadsmuren is , zal hij worden gearresteerd en in de gevangenis gegooid,
waar hij zal blijven tot de ratten aan zijn botten knagen.

In Rastullahs hand

(reisverslag van de Khom), ongeveer 950 BF A
Daar waar het vuur van de goddelijke Praios Dere het zwaarst getroffen heeft
,diep in de woestijn, leeft de stam van Beni Geraut Schie.
Zowel mannen als vrouwen van deze slanke, lange mensen lopen gesluierd.
Ik zag nooit meer dan haar ogen knipperen,toch wordt er verteld dat vooral de
vrouwen onder de Novadi van grote charme zijn .
Van kop tot teen, zijn deze mensen in blauw en zwart doek gekleed.
Dhachmuti, mijn gids, bewees de Woestijnridders het grootste respect wanneer
we hen ontmoeten.
Nadien vertelde mij in het grootste geheim, dat ze allemaal goede
zwaardvechters en gevreesde zwarte magiërs waren.
Om ervoor te zorgen dat ze niet zouden afwijken of gedwongen worden tot het
Ware geloof , laat Rastullah ze tot stof vervallen wanneer één van hen wordt
gedood of gevangen genomen.

Memorandum dd 12 Firun BF 819 R
De duiveluitdrijver Restorn van Brabak, die de magistraat de opdracht had gegegeven de Geest van
de Dwergmarkt te verdrijven, heeft zijn verstand in Boron's hallen verloren. Als een stamelende
idioot moet Emgerd, de stadswacht, hem aan de Noioniten overdragen alswaar hij ter verzorging blijft
tot er verbetering is zijn toestand. Zonde van het geld !
Memo van 30 Hesinde BF 831 R
Dit jaar is de Verduisterde niet meer op de Dwergmarkt verschenen. Het lijkt erop dat deze
woestijnkrijger eindelijk zijn rust gevonden heeft en 's nachts geen reizigers meer zal lastig vallen.
Dit stuk is nog geen week oud !
Memorandum van 29 Phex 1008 BF R
Deze nacht was het geluid weer op de Dwergmarkt.
Het schijnt dat vreemden de oude geest in zijn slaap hebben gestoord.

De oorlog der Tulamiden

(een oorlogsepos), ongeveer 780 BF A
In dit boek vindt u alle informatie over de gevechten in de Khom, die vóór de
slag van unau werden uitgevochten. Waar ook het Kameel Corps wordt
genoemd.
De naam van de kolonel Erm Sen wordt niet vermeld. Echter, er is een notitie
dat de leider een Nivese was die met een Wolf reisde. Maar ook " als een wolf
vechten begreep". De Zilveren Vlam en de botsingen met de Beni Geri Schie
werden gemeld. Het boek eindigt met de strijd van Unau.
De auteur is verkeerd om te denken dat alle regimenten van het woestijn
legioen zijn vernietigd !!

De edele kunst van het vechten

Elke goede schermer probeert om een gevecht te
voorkomen.
Een weg daartoe is om de reputatie op te bouwen
van een bijzonder dodelijke strijder te zijn. Als je
tegenstander bang van je is zal hij slechter
vechten.
Bijzonder geschikt voor dit type aanval is de
Wolfsbeet, een zwaard klap, die Erm Sen, een
vechtleraar uit Ysilia ontwikkelde.
De vechter onderneemt alleen aanvallen gericht op
de keel van de tegenstander.

(een boek over Wapenkunde), ca. BF A
Als een vijand er zich van bewust wordt en beseft
dat hij in dit gevecht alleen daar verwond zal
worden, maar dat deze wond zijn onmiddellijke
dood zal veroorzaken, verzwakt dit zijn moreel zo
veel, dat hij zich in met hoge waarschijnlijkheid
overgeeft.
Voorafgaand aan het doden dat effectief kan
worden bereikt door een aantal schijnbewegingen,
moet het eervol ridder zijn tegenstander de
gelegenheid geven om zijn wapen ter hand te
stellen. "

Memorandum van 28 Firun 778 BF R, G
"Op 28 Firun 778 na de val van Bosparan leverde vechtleraar Erm Sen, die in deze stad Wolfridder
wordt genoemd , met een onbekende strijder uit de Khom een duel op leven en dood. Hoewel een grote
menigte op het Dwergplein was verzameld, durfde niemand om in te grijpen. Zelfs officier van wacht
Piet Geldong kon het in zijn woorden, dierachtige gevecht van de twee partijen, niet onderbreken.
Volgens de magistraat Steenbaard,die de strijd volgde van begin tot einde, duurde de strijd meer dan 1
uur. Hij meldde dat de gesluieerde vijand van Erm Sen, tot afgrijzen van de menigte tot stof verviel
nadat hij gewond was ter hoogte van zijn nek. Nadien is Erm Sen omwille van de inbreuk op de
duelleerwet gearresteerd . Op deze dag, heeft men de zwaardmeester van de stad buiten de poorten
begeleid. De overblijfselen van zijn tegenstander werden in een aarden pot in de Misa neergelaten. "

Twee passages uit dit 180 blz's dik boekwerk zijn voor de helden belangrijk.
Mijne gevaarlijkste Handelsreis

(een autobiografie van Handelaar Sluiter Broenster), ongeveer 790 BF R
Eyne reis met echte verschrickliche ontberingen was de handelsmissie met de
Kolonel Erm Sen, seynen soldaten op stinkende kamelen waren reeds een erge
plaag zodat de novadis geen aandacht besteden aan mijn goederen. Erger
waren de aanvallen door de in het zwartgesluierden.Elke keer als we eenen
man hadden tot der dood verwond verkruimelde hij tot sandt. Wat nut is er
afkomstig van alle doden als ze uiteindelijk toch Unau bereiken ?
Niet voor de roem, die de koopman niets opbrengt, en een oud zwaard dat de
kolonel betoverde …
En dan steeds weer diezelfde zwartgesluierden zien maakte de Unauer weinig
blij ... "
Toen ik voor het laatst in Vallusa aankwam , was er een eigenaerdige
gebeurtenis aan die gang.
Omdat daar toen een man naast eenen wolf uit de stad wierd gejagdt, die mij
onmiddellijk deed denken aan de kolonel, die ik een jaar en een dag
eerder had ontmoet in de Khom.
Met net diezelfde man was ik ten tijde van Punin naar unau te paard
gegaan. Ik twijfelde geenen minuut.
Toen hij over de Tobrische brug kwam aanrijden, schitterde ook
datzelfde oude zwaard aan zijner zijde.
Schoon ook glansde alle flonkelstene in die zonne ...

Van de grillige ziekgezijnden.
alle die daz levende lijden maken onder praios straal

(zeer oud boek over ziekten en Geneeskrachtige kruiden). 320 BF R
in het Noorderland is de hemel vrij diep... daer hoort men prachtige wonderleike
sagen van de wolven kinderen... die zollen opgegroeid zain van eene wolf ende
eene mensch. Wiens seksen niet echt goed duidelijke te zijn zodat ze
waarschijnlijk zijn van baide. Het vlees der zonde zain de kinderen , sij weten
nie of zij leven bai de wolf of de mensch. Veel hebben ein wolf tot kameraad. in
de strijd is daz een vreselijk gezicht. van zodra ze het bloeden zien springen
ze al baitend naar de nek.

Van de grote zwaardvechter scholen in het Keizerlijk land
(Verhandeling van de Rondryana van Ploedtsingen) A

Beroemd is de schermerschool van Ysiliam, daar wordt de Wolfsbeet en een heleboel
andere verfijningen in de strijd zonder Magie geleerd.
Alom geprezen wordt de school van de Rode Toren, ook bloedtoren genoemd, een
zinloze naam. Deze is gewoon gebouwd uit rode zandsteen.
In één van de torens toren zijn alle leraars, die van heinde en ver komen, gehuisvest om
hun studenten te onderwijzen.
De namen van zij die daar onderwezen staat op een grote tafel in de toren.
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