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Militaire alliantie met Histeria keert kansen in oorlog
CARACATA –  De  schok  van  de 
nederlaag in de Tweede Slag om de 
Nimandische  Eilanden  heeft  de 
Dardanen  en  Laudanen  zich  terug 
doen  trekken  om  hun  schade  te 
inspecteren  en  herstellen.  Ook  het 
feit dat zij binnen 500 kilometer van 
het “front” niet over een bruggehoofd 
of  verversingshaven  van  voldoende 
formaat  beschikken  maakte  dit 
noodzakelijk. 

Waar Epis  Azuli  alleen  geen andere 
keuze  had  dan  een  verdedigings-
oorlog,  heeft  de  komst  van  de 
Histeriërs  de  kansen  doen  keren  en 
ruimte voor eventuele tegenaanvallen 
geboden  zou  de  vijand  hernieuwde 
aanvallen  ondernemen.  Vooralsnog 
geeft admiraal Tripageni de voorkeur 
aan  een  hechte  verdediging  tot  de 
hulpschepen gewend en ingepast zijn. 
Het verschil tussen de omvang van de 

vloten is nu een stuk kleiner, wat de 
kwaliteit,  vuurkracht  en  geestdrift 
der manschappen van Epis Azuli en 
Histeria ons in het voordeel brengt.
De  situatie  was  dermate  rustig  dat 
landvoogd Sangxi  in staat  was korte 
bezoeken te brengen aan Argentia en 
Uthuke,  alwaar  hij  kransen  heeft 
neergelegd  bij  de  graven  van  de 
gevallenen.

Landvoogd kondigt modernisering en uitbreiding zeevloot aan
Grote investeringen in spoorwegen gestart om logistieke verbindingen te verbeteren

TERAZON –  Landvoogd  Sangxi  heeft 
aangekondigd  de  vloot  te 
moderniseren en te vergroten, en het 
spoorwegennetwerk  te  organiseren 
en fors uit te breiden. Dit gebeurde 
nadat  er  rapporten  waren 
gepresenteerd  over  de  gevoerde 
zeeslagen in de Nimandische Oorlog 
en  de  levering  van  materiaal  en 
mensen voor de strijd.
“Ondanks  onze  grote  technologische 
kennis  hebben  de  vorige  regeringen 
nauwelijks  geïnvesteerd  in  een 
nationale modernisering door middel 
van  deze  kennis.  De  laatste 
modernisering van onze vloot is van 
vijftien tot twintig jaar her. Sindsdien 
is  deze  alleen  goed  onderhouden en 
staat  deze  nauwelijks  op  eenzelfde 
niveau  als  de  schepen  van  Dardania 
en  Laudania.  Bezuinigen  om  meer 
geld te kunnen investeren in een zich 
matig  ontwikkelende  economie  zijn 
de  oorzaak  geweest  dat  onze  vloot 
niet op hetzelfde niveau is als dat van 
Histairja.  Niet  dat  de  schatkist  dat 

zou hebben kunnen financieren, maar 
onze  verliezen  zouden  minder  zijn 
geweest.  Aanpassingen  zullen  niet 
nodig zijn. Een aantal scheepswerven 
produceerden  al  de  moderne 
stoomschepen,  maar  dat  was  alleen 
voor commerciële doeleinden.
Een  tweede  richtpunt  is  ons 
gebrekkige  spoorlijnennetwerk.  In 
feite  is  er  geen  door  het  beleid  dat 
door de vorige regeringen is gevoerd. 
De  bondslanden  moesten  hier  zelf 
investeren.  Zij  achtten  het  niet 
belangrijk genoeg dat het invloed kon 
hebben  op  de  verbetering  van  de 
economie.  Zodoende  hebben  slechts 
enkele  bondslanden  samen  gewerkt 
en hebben anderen alleen tussen een 
aantal steden in het eigen bondsland 
spoorlijnen  getrokken.  Dit  gaat  nu 
veranderen.  Er  zal  een  nationaal 
coördinatiecentrum  worden  opge-
richt  die  gaat  bepalen  hoe  de 
spoorlijnen  moeten  gaan  lopen  om 
efficiënte  verbindingen  tussen  de 
belangrijkste  steden  te  maken.  Kern 

van  dit  alles  zullen  drie  nationale 
spoorlijnen  worden  ontwikkeld. 
Vanuit Zephyra als knooppunt zullen 
lijnen  lopen  door  Kilvendri  naar 
Eliasar, door Xunundri eveneens naar 
Eliasar,  en door Kepheramondri naar 
Culva  Zei.  U  zult  begrijpen  dat  dit 
enorme projecten zijn die vele jaren 
zullen  duren,  maar  delen  van  de 
beoogde spoorlijnen bestaan reeds al. 
Deze  staatslijnen  zullen  de  meest 
afgelegen  delen  van  Epis  Azuli 
onsluiten  voor  de  rest  van het  land. 
We zullen hierdoor in staat zijn om 
grotere  hoeveelheden  goederen  en 
mensen sneller te verplaatsen.”
Katon  Hazeldine  wist  met  zijn 
overtuigende woorden het Azulische 
Huis en de Landsraad zover te krijgen 
dat  het  spoorwegenproject  een 
mandaat  krijgt  van  10  jaar,  zodat 
eventuele  andere  regeringen  de 
ontwikkelingen  niet  zomaar  kunnen 
afremmen of tegen houden.

Vorstin van Hargast overleden
KARGON – De vorstin Chalkidike III 
Xardos  Nazili  is  in  haar  slaap 
overleden.  Zij  was  al  76  jaar  oud, 
maar  nog  altijd  viriel.  De 
Nimandische  Oorlog,  waarbij 
Hargast  het  centrum  van  de 

organisatie was, deed haar werkdruk 
sterk  toenemen  en  aangenomen 
wordt  dat  dit  haar  levensenergie 
sneller deed opbranden, hoewel van 
aftakeling geen sprake was.
De nieuwe vorst van Hargast is haar 

oudste  zoon Endrike XVII  (55).  Hij 
had al enige jaren meerdere taken van 
haar  overgenomen  en  was  al  belast 
met  de  verdediging  van  het  eiland 
Hargast zelf. De overgang tussen hun 
regeringen  zal  zodoende  soepel 



verlopen. Er worden geen wijzigingen 
in  het  beleid  verwacht  aangezien 

Endrike  XVII  dezelfde  denkbeelden 
ten  toon  heeft  gespreid  als  zijn 

moeder. 

Lucratief verdrag met Sevosetia
TERAZON –  Tussen  Epis  Azuli  en 
Sevosetia  is  een  nieuw  handelsver-
drag getekend over  de levering van 
wapens  en  de  deling  van  nieuwe 
technologieën.  Hiervoor  zullen 
speciale  adviseurs  en  specialisten 
naar Sevosetia worden gezonden.
Het  conflict  met  Ymir  heeft  de 
Sevosetische  regering  doen  beseffen 
dat  hun  leger  nodig  gemoderniseerd 
moet  worden.  Via  Manique  wist 
Minister  van  Buitenlandse  Zaken 
Kaarl  Build  ondanks  de 
oorlogssituatie veilig naar Terazon te 
komen  voor  overleg  met  de 
landvoogd,  door  wie  hij  hartelijk 
werd ontvangen. Sinds de moord op 
epxi  Ambis  zijn  de twee  landen de 
banden beter aan gaan halen. Tijdens 
het  overleg  sprak  minister  Build  de 

landvoogd  namens  zijn  regering  aan 
over de slavernij in de wereld en met 
name die in Epis Azuli. 
‘Wat  de  Azuli  slaven  noemen  doet 
zich  niet  vergelijken  met  die  in 
andere  landen,’  zo  zei  landvoogd 
Sangxi.  ‘Zij  hebben altijd  een eindig 
arbeidscontract  waarin  hun  rechten 
goed beschermd zijn  en  de  eigenaar 
aan  allerlei  verplichtingen  moet 
voldoen.  Slavernij  is  een 
maatschappelijk  oplossing  en  altijd 
een  keuze  van  de  slaaf  zelf.  Voorts 
willen wij Sevosetia erop wijzen dat 
Epis Azuli van haar kant geen kritiek 
geeft  op  de  talloze  bedelaars  en 
landlopers in Sevosetia, en dan mag ik 
zeker niet de in onze ogen barbaarse 
ongelijkheid  tussen  mannen  en 
vrouwen vergeten.’

Ondanks  deze  woorden  die  in  de 
ogen van diplomaten vooral voor de 
sier  werden  gemaakt,  werd  minister 
Build na het tekenen van het verdrag 
voor enige dagen uitgenodigd in het 
buitenverblijf  van  de  landvoogd  in 
Karlundun. In de wandelgangen werd 
gefluisterd  dat  er  daar  een  tweede 
verdrag  is  getekend.  Een  geheim 
verdrag  waarin  een  militair  verbond 
tussen  Epis  Azuli  en  Sevosetia  is 
gesloten. De exacte voorwaarden zijn 
natuurlijk  onbekend,  maar  het 
zogenaamde handelsverdrag was niet 
meer dan het  fundament voor  grote 
samenwerking.
Na afloop vertrok minister Build naar 
horen  zeggen  naar  Baurg-ab-Sais  in 
Histeria.

Minister van Buitenlandse Zaken in Yufong
TAIFEI –  Minister  van  Buitenlandse 
Zaken  Karlon  Edovarde  Valosas 
Capeti  is  door  vertegenwoordigers 
van de Yufongse regering ontvangen 
in de havenstad Taifei  voor overleg 
aangaande  de  oorlog  met  Dardania 
en Laudania. De Yufong stelden zich 
zoals gewoonlijk terughoudend op.
De minister was naar Yufong gereisd 
met  een  Histerisch  eskader.  Dit 
omdat  dat  veiliger  was  op  dat 
moment en omdat hij besloot dat de 
Azulische  marineschepen  die  hij  als 
escorte  had  beter  naar  Xagranaujo 

gezonden  konden  worden  om  de 
veiligheid  van  de  Azulische  dames 
daar te garanderen en hen eventueel 
naar elders te vervoeren.
In  tegenstelling  tot  de  Histeriërs 
voelen de Yufong geen behoefte zich 
in de oorlog te mengen.  Zij mengen 
zich  sowieso  zelden  in  buitenlandse 
aangelegenheden.  Zij  vonden  de 
verstoring van de handel  echter  wel 
bijzonder  vervelend  en  hebben  zich 
afkeurend  uitgesproken  over  de 
Laudaanse  en  Dardaanse  handelswij-
zen.  Valosas  Capeti  heeft  dan  ook 

niet meer verzocht of dat de Yufong 
de  Dardanen  en  Laudanen 
economisch willen isoleren.  Militaire 
steun  had hij  niet  verwacht  en was 
ook niet nodig,  aangezien de marine 
van  Yufong  bijzonder  klein  is.  De 
Yufong  hebben  zijn  verzoek  nog  in 
beraad.  Daarnaast  werd  er  ook 
gesproken over de aanwezigheid van 
de  Yufongse  militairen  in  Milantica 
die recentelijk veel in het nieuws zijn 
geweest.

Kostbare overwinningen voor Iantai in Cappicië
SONARSINA –  De  bedenkingen  van 
admiraal  Alberadas  werden  tot 
waarheid  toen  men  vernam  dat  de 
Iantezen het eiland Palae Parva (dat 
overigens nabij Manique ligt en niet 
nabij  Epis  Azuli,  daar  beide landen 
geen  officiële  zeegrenzen  hebben, 
red.) veroverd hadden. 
Wat zij niet vermeldden was dat de 
grote  vloot  zware  averij  had 
opgelopen op de  riffen,  rotseilanden 
en  zandbanken  waarvan  de 
Cappicische wateren krioelen.  Zeker 
tien Iantese schepen gingen verloren 
en  nog  meer  liepen  vast  of  raakten 
beschadigd,  waardoor  ze  niet  verder 

konden  en  pas  na  zware 
werkzaamheden  enigszins  opgelapt 
verder  konden.  Met  de  aanval  op 
Palae Parva kon admiraal Marcellis dit 
fiasco nog enigszins wegpoetsen, maar 
naar verluidt waren de meeste piraten 
simpelweg gevlucht bij het zien van 
de  omvangrijke  vloot,  hun  kleine 
ranke  schepen  veel  sneller  en 
wendbaarder  dan  de  logge  Iantese 
gevaarten.  Aangezien  zij  de  wateren 
kenden hoefden zij zich niet eens te 
haasten.  Wat  overbleef  waren 
voornamelijk ambachtslieden, hoeren 
en  de  beheerders  van  de  taveernes. 
Het merendeel werd op brute wijze 

door  de  Iantezen  neergehouwen  of 
verkracht. Alle rijkdommen waren al 
door de piraten meegenomen.
Volgens de laatste berichten hebben 
de  piraten  enkele  achtergebleven 
schepen van de Iantezen, die door de 
averij  moeizaam  vooruit  kwamen, 
met succes overvallen en de schepen 
in  brand  gestoken  doordat  de 
Iantezen  het  idee  hadden  dat  hun 
aanwezigheid alleen al voldoende was 
om  de  piraten  in  angst  te  doen 
verschuilen en zodoende niet serieus 
wacht liepen.



Leed ontvoering adellijke dames achteraf minder ernstig
BATHSTATHS –  Ondanks  het  snelle 
handelen  van  Valosas  Capeti,  de 
Minister  van  Buitenlandse  Zaken, 
bleek dit niet snel genoeg te zijn om 
de  overval  van  Sabinus  en  zijn 
trawanten  op  Xagranaujo  te 
voorkomen.  Op  het  eerste  gezicht 
deed hij zich voor als deelnemer aan 
het feestgedruis,  maar al snel kwam 
zijn  ware  aard  naar  boven  en 
ontvoerde  hij  een  aantal  adellijke 
dames.
Uiteindelijk  bleek  het  leed  mee  te 
vallen.  Er  bevonden  zich  zoveel 
Azulische dames  op Xagranaujo  dat 
hij geen idee had hoeveel er waren en 
wie  zij  precies  waren,  want  zij 
werden vrijwel altijd vergezeld door 
gezelschapsdames van lagere adellijke 
status  en  persoonlijke  assistentes. 
Omdat  de  dames  wilden  dat  hun 
eigen  gezelschap  als  geheel  indruk 
moesten  maken  werden  ze  allen 
gekleed  in  luxe  gewaden.  Alleen 
iemand  die  op  de  hoogte  is  van  de 
voortdurend  wisselende  modes  in 
Epis  Azuli  zou  onderscheid  hebben 
kunnen maken wie van hogere status 
was.
Door  de  uitgebreide  en  weelderige 

gekleedde  gezelschappen  van  de 
dames  hadden  Sabinus  en  zijn 
kornuiten het idee dat vele Azulische 
dames naar zijn feest waren gekomen, 
terwijl de meesten bij zijn aankomst 
waren ondergedoken of zelfs gevlucht 
waren  naar  Histeria.  Veel  dames 
hebben goede contacten opgedaan bij 
de  lokale  bevolking  en  hun 
begeleiders  hadden  zich  goed 
geïnformeerd  gehouden  over  de 
internationale  gebeurtenissen.  Zij 
konden  zo  tijdig  ingrijpen  en  de 
lokale  bevolking  was  maar  al  te 
vereerd  om  enige  tijd  een  van  de 
dames als gast te hebben die zo gul 
voor hen waren geweest.
Een andere groep adellijke dames zag 
de  zaken  nog  somberder  in.  De 
Dardanen  hadden  zich  verbonden 
met enige separatistische partijen en 
toen  de  grote  buitenlandse  vloot 
arriveerde kozen zij de meest veilige 
optie. Met kleine bootjes waagden zij 
de overtocht, maar zij werden al snel 
door  Histerische  marineschepen,  die 
al lange tijd de wateren patrouilleren, 
opgepikt  en  naar  Baurgs-ab-Sais 
gebracht.
Uiteindelijk viel slechts dus een klein 

deel van de adellijke dames voor de 
charmes  en  de  spanning  van  het 
gezelschap  van  Sabinus.  Door  hun 
persoonlijke  gezelschappen  werd  hij 
misleid over de ware omvang van het 
aantal  hoge  adellijke  dames.  De 
seksuele  smaak  van  Sabinus  en  zijn 
trawanten  zorgde  voor  de 
onverwachte  redding  van  enkele 
dames.  Zij  gaven  namelijk  de 
voorkeur aan kleine mollige vrouwen, 
terwijl onder de Azuli lange en slanke 
vrouwen  het  ideaal  zijn.  Alleen 
degenen van hen die zo dom waren 
Sabinus  en  zijn  trawanten  ervan  te 
overtuigen  dat  zij  van  hoge  adel 
waren  werden  ontvoerd.  Het 
merendeel  van  de  Azulische 
geroofden  besloeg  zodoende  de 
gezelschapsdames van lagere adel en 
persoonlijke assistentes.
Onder  veel  families  was  er  dus 
opluchting  toen  de  details  over  de 
roof  het  thuisfront  bereikten. 
Vooralsnog  lijken  Sabinus  en  zijn 
trawanten niet door te hebben wie zij 
nu  echt  hebben  geroofd.  Onder  de 
adellijke  families  wordt  ondertussen 
overlegd  over  de  betaling  van 
eventueel losgeld.

Iluzia Baidhuri geeft Sabinus koekje van eigen deeg
Piratenkoningin Narcisa Duhái rooft deel gestolen Xagrani schatten

IJANGVA –  In  de  havenstad  Ijangva, 
gelegen  aan  de  zuidkust  van 
Dhauipenaeika,  een  van  de  grote 
eilanden van de Onanische Archipel, 
aan de rand van de ondoordringbare 
jungle  waar  elke  vreemdeling 
(iemand  die  niet  een  zwarte  huid 
heeft)  onverbiddelijk  met  gifpijlen 
wordt  gedood,  had  de  beruchte 
Julius  Sabinus  voor  enige  tijd  zijn 
residentie  opgeslagen.  Daar  heerst 
omvangrijke  gigant  Koasjipasah, 
koning  van  de  machtige  en 
gewelddadige  Sabagsou-stammen. 
Zijn  hof  is  open  voor  elk  die  hem 
fraaie en rijke giften doet toekomen. 
Aan giften had Sabinus geen gebrek 
en  Koasjipasah  schonk  hem  een 
vleugel  van  zijn  paleis  om met  zijn 
gevolg in te verblijven.
Sabinus was eigenlijk van plan zich te 
vermaken  met  een  van  de  zwarte 
slavinnetjes, maar het oog van hem en 
zijn trawanten werd getrokken door 
een  gezelschap  van  beeldschone 

courtisanes.  Al gauw laafden zij zich 
aan  drank,  seks  en  verdovende 
middelen en de nacht werd heter dan 
die  gewoonlijk  in  Ijangva  wordt 
opgediend.
Pas laat de volgende dag ontwaakten 
Sabinus  en  zijn  trawanten  in  schok. 
De  courtisanes  bleken manschappen 
te  zijn  van  de  beruchte  piraten-
koningin  Narcisa  Duhái.  Weinig 
bekend met de Cappicische piraterij 
was hij onbedacht voor de tactieken 
die  zij  gewoonlijk  hanteert  om haar 
medepiraten  te  beroven.  Nog  erger 
bleek  toen  Sabinus  erachter  kwam 
het slachtoffer te zijn geworden van 
Narcisa’s rechterhand Iluzia Baidhuri. 
Zij heeft de gruwelijke gewoonte een 
bal af te hakken van haar minnaars en 
deze  later  op  te  eten.  Weken  lang 
verkeerde  Sabinus  in  hevige  pijnen 
die zelfs de verdovende middelen niet 
konden dempen.
Waar  het  Narcisa  echter  vooral  om 
ging  waren  de  schatten  die  Sabinus 

gestolen  had.  Hij  had  een  deel 
meegenomen als geschenk aan koning 
Koasjipasah, om zijn uitspattingen te 
kunnen  betalen  en  omdat  hij  ze 
simpelweg  in  zijn  nabijheid  wilde 
hebben.  De  rest  lag  veilig  op  zijn 
schepen. Zodoende roofden de dames 
alles wat zij mee konden krijgen, tot 
aan kleren en wapens  toe.  Ook alle 
Azulische dames die hij mee aan land 
had genomen werden voor de tweede 
maal ontvoerd.
Onbewust  van  wat  er  zich  in  het 
paleis  af  speelde  lieten  Sabinus’ 
schepen Narcisa’s schepen rustig gaan 
toen  zij  toen  de  de  zon  amper 
verrezen was uit voeren. Zij waren zo 
ver  uit  het  zicht  verdwenen  toen 
Sabinus  ontwaakte  en  naar 
onbekende  oorden  vertrokken. 
Vernederd  vertrok  hij  zo  snel 
mogelijk weer uit Ijangva. Vooral het 
verlies  van het  gouden heilige  beeld 
van  de  parende  reigers  deed  hem 
extra pijn.



Grote aantallen Cappicische piraten zoek heil elders
PENITENZA –  Het  afgelopen  jaar 
hebben vele piraten in anticipatie van 
de  komst  van  de  zogeheten 
Transmariene  Coalitie  uit  voorzorg 
besloten  hun  domicilie  elders  te 
zoeken.  De  meeste  piraten  hebben 
geen  vaste  thuisbasis.  Hun  schip  is 
hun thuis en veelal geven zij wat zij 
roven direct weer uit.
De  uittocht  van  een  deel  van  de 
piraten is geen onbekend patroon. Dit 
gebeurde  bij  eerdere  campagnes 

eveneens. Een groot deel heeft nu in 
Aïchion een sterke basis  verworven, 
maar  zij  hebben  ook de  piraterij  in 
Norestre  en  de  Onanische  Archipel 
vergroot. Dankzij de activiteiten van 
Sabinus  en  Olivetti  op  Xagranaujo 
hebben  zich  nu  ook  daar  piraten 
gevestigd,  aangezien  zij  zelf  nauw 
verbonden zijn met de piraten.
Desondanks blijft Cappicië door haar 
geografie   het  ideale  land  voor 
piraterij.  Het  enorme  moeras  met 

haar labyrinth aan waterwegen maakt 
het  voor  elke  piraat  eenvoudig  om 
snel weg te glippen en er zijn talloze 
schuilplaatsen. De Coalitie hoeft geen 
directe  strijd  te  verwachten.  De 
meeste piraten zijn niet gehecht aan 
hun  havens.  Hun  eigen  hachje  staat 
voorop  en  dus  zullen  zij  meestal 
vluchten,  waardoor  de  ambachtslie-
den  en  hun  gezinnen  meestal  het 
slachtoffer worden van het geweld.

Milanticaanse troebelen aandachtig gevolgd
TRINQUILLIUN –  De  opvang  van  de 
vluchtelingen  uit  Milantica  verloopt 
voorspoedig.  Tot  nu  toe  zijn  het 
voornamelijk  edelen  en  de  beter 
bedeelden  die  als  eerste  gevlucht 
zijn.  Dankzij  hun verwantschap met 
Azulische edelen en het feit  dat  zij 
over  enige  financiën  beschikken, 
omdat  zij  al  decennia  hun  geld 
bewaren bij  de Bank van Lipaza in 
plaats  van  in  eigen land,  omdat  de 
inflatie  deze  in  waarde  regelmatig 
doet afnemen,  heeft  ervoor gezorgd 
dat  zij  zelf  woonruimte  huurden of 
bij hun verwanten kunnen verblijven.
Gerpak  Porxoufai,  de  Yufongse 

officier  die  de  Equalitijnen  “advi-
seert”,  heeft  verrassend  een  bezoek 
gebracht aan generaal Karlon Benado-
nti Eskari, die het bevel voert over de 
bewaking van de Milanticaanse grens. 
Schijnbaar  is  hij  scherp berispt door 
de  Yufongse  autoriteiten  omdat  hij 
alleen  zou  adviseren  en  geen 
openlijke actieve rol in een eventuele 
strijd zou hebben. Zij zouden hem de 
opdracht  hebben  gegeven  zijn 
activiteiten te staken en te overleggen 
met  de  Azuli,  de  bondgenoten  van 
Yufong binnen de EGKS, hoewel de 
Azuli  weinig  op  hebben  met  de 
Equalitijnen,  maar  ook  de  Milanti-

caanse adel niet steunen. In hun ogen 
voeren zij  al  decennia  een kortzich-
tige  politiek.  Een  echte  edelman  is 
een  ware  leider  en  beschermer  van 
het volk. Zij verwachten dat bij  een 
eventuele  overwinning  van  de 
Equalitijnen  er  een  nieuwe elite  zal 
ontstaan.  Het  angsthazengedrag  van 
de  gevluchte  adel  verzwakt  hun 
positie  alleen  maar  meer.  Buiten  de 
machtsbasis  van  de  Equalitijnen  in 
Hertha  neemt  de  anarchie  echter 
momenteel alleen maar toe. De grote 
vraag is of Marco zijn macht echt zal 
delen  of  uiteindelijk  een  absoluut 
heerser zal willen zijn.

Diplomaten verwachten gespannen GIC
TERAZON –  De  komende  bijeenkomst 
van  de  GIC  zal  ongetwijfeld  onder 
hevige  spanningen  staan.  Niet  eerder 
was  de  situatie  in  Thalassa  zo 
stormachtig.  Milantica  en  Aïchion 
verkeren in een burgeroorlog, en in de 
laatste  zijn  Ymir,  Dardania  en 
Cappicische  piraten  betrokken. 
Laudania  en  Dardania  zijn  in  oorlog 
met Epis Azuli en Histeria, en Ymir en 
Sevosetië staan op voet van oorlog met 
elkaar.  Zodoende  hebbem  de 
afgevaardigden van het Azulische Huis 
de  regering  gevraagd  welke 
standpunten Epis Azuli denkt te gaan 
innemen  ten  aanzien  van  bepaalde 
beschuldigingen en voorstellen die op 
de GIC ter sprake zullen komen.
De regering heeft in een korte missive 
alle  betrokkenheid  bij  de gebeurtenis-
sen  in  Aichion nogmaals  ontkend.  De 
bewering  dat  de  regering  samen  zou 
werken met Cappicische piraten werd 
als  volkomen  belachelijk  bestempeld. 
“Welk voordeel zou Epis Azuli denken 
te  kunnen  behalen  in  dit  land  van 

barbaarse ongelovigen? Geen, zeg ik u. 
Als wij  ons met andere naties  zouden 
bemoeien  zouden  dit  op  de  eerste 
plaats naties zijn waar wij banden mee 
hebben  of  die  invloed  hebben  op  de 
Azulische aangelegenheden. Beiden zijn 
niet het geval. Vooral de bewering dat 
de  Azulische  regering  banden  zou 
hebben  met  de  zogenaamde  Maffije, 
afkomstig uit Cappicië ook nog eens, is 
een regelrechte belediging.”
Over  de  afscheiding  van  Forgos  van 
Dardania  en  het  verzoek  erkend  te 
worden  door  de  GIC  zei  Hesione 
Xivelun,  de  Staatssecretaris  van 
Buitenlandse  Zaken  die  momenteel 
waar neemt voor de afwezige minister 
Valosas  Capeti,  verder  het  volgende: 
“Wij  juichen de ontmanteling  van het 
perverse  Dardania  toe,  maar  wij 
verlangen eerst te zien dat Forgos zich 
gedurende  een  tijdspanne  als 
daadwerkelijk  onafhankelijke  natie 
toont en niet als verborgen verlengstuk 
van Dardania.”
Daaropvolgend  sprak  Merton  Kessis 

Luri,  de  Minister  van Informatie,  ook 
over de aanvraag van Sutoria. “Dit land 
is  geheel  onbekend  voor  Epis  Azuli. 
Wij  hebben  er  geen  diplomatieke 
banden  mee  en  wij  vragen  voor 
erkenning  op de eerste  plaats  van elk 
land  dat  er  diplomaten  worden 
uitgewisseld. Een tweede onbekende is 
voor ons de status van Sutoria. In welke 
mate is zij onafhankelijk?”
Er  werd  door  de  afgevaardigden  ook 
gevraagd  naar  de  “faux-pas”  die 
genoemd  werd  in  de  IJzerlandse 
berichtgevingen  en  waar  de  Azulisch 
regering geen reactie  aan had gegeven. 
“De  enige  ‘faux-pas’  komt  van  de 
Ymirese  en  IJzerlandse  autoriteiten 
wiens  gedrag  en  uitspraken  van 
betreurenswaardig  amateurisme  en 
onbekwaamheid  rieken  omtrent  de 
moord  op  een  onzer  geëerde  oud-
landvoogden. Wij hopen dat de nieuwe 
reiks  van  IJzerland  de  reputatie  van 
haar  land op dit  vlak  kan verbeteren. 
Bij  Ymir  hebben  wij  deze  hoop 
momenteel helaas niet.”


