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De grote demon is geprezen, Hij kijkt voor trots 

neer op zijn volk ! 

Ons plan om een stad op te zetten aan de 

monding van Svellt in de grote baai, die zij 

noemen de Golf van Riva, moesten we een met 

een zwaar hart begraven, omdat op die plaats we 

bij een heidense nederzetting kwamen genaamd 

Enqui, waarvan ons niemand had gemeld. 

Daarom verhuisden we van Enqui,wat vele dagen 

duurde, naar het westen, tot we uiteindelijk bij 

een heuvel kwamen in het midden van een mooie 

vallei. Vijanden konden we nauwelijks 

ontdekken - de weinige orcs die we konden 

ontdekken zijn na hun grote nederlaag zeer 

angstig geworden.  Dus hebben we besloten om 

op de heuvel onze nieuwe stad te bouwen.. Eerst 

zullen we een kasteel, waar ook ons altaar zal 

komen te staan, bouwen. 

Oko Krinak. 

 

Dag 1, Jaar 1 : De grote demon zij geprezen !!!! 

De eerste steen van de kasteeltoren is gelegd, de 

staat gesticht. Zij zal de naam “Vrijheid” dragen. 

Voor zij die na ons komen, zijn hier de namen van 

de stichters van de stad vastgeled : 

Oko Krinak, Eerste Dienaar van de Demon en 

stadsheer. 

Zijn kinderen : 

Ala, Eleman, Schot, Tali, Hulder, Falia, Grom. 

(En alle mannen en vrouwen die niet genoemd 

zijn)  

Melo, Rit, Sulami, Haffel, Rabo, Oko, Nell, 

Sabiri, Rull, Enemona, Rilto, Bebeiter, Gult, 

Poker 

Roguber rodek, Tweede dienaar van de Demon. 

Zijn kinderen : 

Frant, Bern, Golde, Partei, Spea, Alwila, Jusse, 

Pomera, Tuft 

Zijn kleinkinderen : 

Hodel, Tilsa, Dern, Sauerer, Hammer, Alf, Derk, 

Roguber 

Omdat de sibbe van Krinak met meer volk is dan 

de Rodek Sibbe, zal de stadsheer door ons 

worden aangesteld. Zo zal het ook in de 

toekomst zijn. Zo lang er meer Krinaks dan 

Rodeks zijn, zal er steeds een krinak over de stad  

regeren. 

 

Indien er plots meer Rodeks zijn, dan zal het 

beheer naar hun sibbe overgaan. 

Met de stichting van Vrijheid begint voor ons een 

nieuwe tijd, en we zullen een eigen tijdrekening 

invoeren. 

Daarom schrijf ik nu de dag neer als , dag 1, 

Jaar 1. 

Oko Krinak. 

 

Dag 120, Jaar 21 : De grote demon zij geprezen ! 

Meer dan 20 jaar zijn voorbij gegaan - Vrijheid is 

uitgegroeid tot een echte stad , maar ik ben met 

diepere 

zorgen bezig. Omdat wij in vrijheid hebben 

vastgesteld , dat 

geen enkel kind is geboren. De door ons 

gevangen 

Orcs hebben onder onze begeleiding, veel 

huizen en straten gebouwd  , maar de huizen zijn 

leeg , in sommige wonen de Orcs zelf in. 

Een vloek moet op ons liggen, hetzij op de 

Krinaks 

en Rodeks of op deze plaats. Maar als ik het 

aankijk dan  

maak  ik me  zorgen over de lendenen van onze 

kinderen, want zij  

zijn vervloekt ,enkel  de orcs vermenigvuldigen 

zich rond ons 

als Karnickel . Nog goed dat de straf van de 

Demoon  Krinaks 

en Rodeks gelijk treft , want het laat in ieder 

geval 

het stadsbestuur in ons bezit en 

hoeft niet naar Rodeks , die zeer arrogant de 

laatste tijd 

geworden zijn . 

Dus ik ga nu ,op van het einde van mijn dagen 

het heerschap van de stad in de handen van mijn 

oudste 

Dochter Ala leggen . 

 

Oko Krinak 
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Dag 5, Jaar 31 : De grote demon zij geprezen !!!! 

 

Een wonder is gebeurd! Bij Tilsa en Nasim 

Rodek is een kind, een jongen geboren. Het 

kleintje is zeer zwak en het hele lichaam bezet 

met zwart haar, maar het leeft! De vloek is weg ! 

De stad Vrijheid, de Krinaks en Rodeks en ons 

geloof in de Grote Demoon hebben weer 

toekomst! 

 

Dag 230, Jaar 33 : De grote demon zij 

geprezen!!!! 

Dit is de laatste dag in mijn kantoor als een 

stadheerseres. Een oude overeenkomst heb ik 

moeten uitvoeren daar het aantal  Rodeks de 

Krinaks heeft overtroffen. 10 kinderen zijn bij de 

Rodeks sinds de laatste 2 jaar geboren, bij de 

Krinaks niet één, maar ik nog steeds niet geloven 

dat wij Krinaks verder door de Demoon  gestraft 

worden en de vloek van onvruchtbaarheid heeft 

opgehoffen bij de Rodeks. Eerder heb ik  een 

vermoeden dat ik ook in dit boek zal vermelden. 

Bij het  voortbrengen van nakomelingen bij de 

Rodeks is een duistere magie in het spel. Al hun 

kinderen zijn zwart behaard, allemaal  lijken ze 

orcs, zonder daadwerkelijk orcs te zijn. Ooit zal 

aan het licht komen met welke verboden krachten 

de Rodek clan zich heeft geallieerd - om de stad 

en het bewind in hun handen te laten vallen..Ik 

geef het ambt over aan Frant Rodek, de oudste 

van de Sibbe. 

Ah Krinak 

 

Dag 110, Jaar 55 : Demon zij gelooft !!!! 

Op de laatste dag van mijn bewind - morgen geef 

ik het kantoor over aan mijn dochter Tilsa -  kijk 

ik terug op een gelukkige tijd. Vrijheid is onder 

het bewind van de Rodeks uitgegroeid tot een 

prachtige stad. De Krinaks, die het mysterie van 

onze vruchtbaarheid nog steeds niet hebben 

doorgrond, zullen zijn uitgestorven. Het bloed 

van Rodeks bevolkt de wegen. Ik heb onze 

zwarte wollige kinderen met hun schorre stem 

altijd een beetje vreemd gevonden, en soms vraag 

ik me af of we voor het einde van onze 

onvruchtbaarheid niet een te hoge prijs betaald 

hebben. Ik denk niet alleen aan de vele dukaten, 

de handelaar Nahema voor elke nieuwe Rodek 

van ons krijgt ... Maar zulke gedachten zijn 

zinloos en zijn in een stad beheerd door de 

familie Rodeks niet zinvol. Ik overhandig mijn 

ambt in de handen van Tilsa. 

 

Frank Rodek 

 

Dag 65, Jaar 62 : Mag de Demon gelooft zijn 

!!!! 

 
Tilsa niets meer schrijven in het boek, zij is door 

de bliksem gedood! Nu ben ik Maku Rodek, heer 

van de stad. Anders is er niet veel om  te 

schrijven: de Krinaks hebben nu zelfs een kind! 

Wat knap! Immers, de vader, Melo Krinak, is al 

64 jaar oud. Nooit gedacht dat de Krinaks 

zouden weten hoe zich te vermenigvuldigen. 

Waarschijnlijk heeft Nahema  hen het geheim 

verkocht want bij ons was er niets te halen. Ze is 

een heks, maar mooi en eeuwig jong! Dus nu 

krijgen de Krinaks harige kinderen. Nou! 

Maduk Rodek 

 

 

Dag 112, Jaar 88 : De Demon zij gelooft !!!! 

 

Er is nauwelijks een levende Krinaks of Rodeks 

van het eerste uur. In de straten ziet men slechts 

de half-rassen, de zich zelf Holberker noemen. 

Ze kunnen nauwelijks worden onderscheiden van 

elkaar, maar zelf  hebben ze geen moeite om nog 

te weten precies wie van hen aan de Krinaks of 

van Rodeks afkomen. Zorg er goed voor dat niet 

de verkeerde clan het stadsbestuur overneemt. 

Natuurlijk, er zijn altijd veel meer Rodeks maar 

de Krinaks zijn komende. Ik moet spoedig 

sterven. Ik geef mijn ambt in de handen vanaf de 

eerste Holberk, die stadheer wordt. Zijn naaim is  

Erzer Rodek. 

Maku Rodek 

 

Dag 320, Jaar 104  

Ik heb het boek net gevonden. Ik wist niet dat er 

zo een boek was. Ik wil ook er ook inschrijven Ik 

ben Erzer Rodek. De Krinaks zijn groeiende. Dit 

kunnen de Rodeks  niet toestaan ! Er is een 

toverspreuk tegen de Krinaks maar zij is 

gevaarlijk. 

Erzer Rodek 
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Een vertaling van spelersgroep “De Sibbe” 

 

Jaar 112  

Ik weet het nummer van de dag niet, maar het is 

een zomerse dag. De stat is erg mooi en de 

groote rin g  om haar heen. De Orcs van buiten 

komen niet binnen  omdat zij vrezen de 

Holberkern. We moeten iets aan de vele Krinaks 

doen. Ik ben oud. Ik zet de ambt in de hand van 

mijn zoon Jessel. 

Erzer Rodek 

 

Jaar 130  

Ik ben Stadheer. Ik schrijf in het boek Ik ben ser 

gelukkig omdat de Krinaks niet met zo  veel zijn 

als de Rodeks. Daarom blijven we Stadheer.  

Ik leg het ambt in de handen van Hetto Rodek 

Jessel 

 

Jaar 130 

Zeer ziek  

Zijn meer dan goede Rodek en krijgen stadsstaf 

van mij 

Hetto 

 

Jaar 

Rodek maken rode rat aan huizen. Krinak ziek en 

sterfelijk! Daarom Rodek weer Statstaaf. Vanaf 

morgenvroeg !! 

Alker 

 

Jaar 

Nu maken Krinak panik  Ale huis. Rodek dood 

en ver boden!  

Alle Rodek voor dood altijd! Krinak altijd 

Statheer!  

GZL  

krinak krinak krinak krinak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


