
Den Whita Nyckelen  

- den oberoende nyhetspamfletten från Sjunnarvik 

Mördad ädling funnen i Sjunnarviks hamn!  

En oidentifierad adelsperson har återfunnits mördad i Sjunnarviks hamn. Initialt misstogs offret 
för en Constantinus Stormhuvud då det på liket återfanns ett flertal brev adresserade till herr 
Constantinus. -En intressant detalj i utredningen är att det återfanns en pärla i offrets hals, säger 
en säkerhetskälla. -Ett uppenbart professionellt lönnmord där offret berövats livet genom ett 
enda välriktat stick mellan tredje och fjärde nackkotan, uttalar sig samma källa vidare.  

Brandattentat i Sjunnarvik!  

Fjärde arkivbyråns lokaler har totalförstörts i en anlagd brand. –En fullständig katastrof, uttalar 
sig en talesman. –Över tvåhundra hyllmeter avtalstext av fredsfördraget mellan Nordeport och 
Novion har gått upp i rök. Sex månaders arbete har försvunnit, fortsätter talesmannen. 
Gärningsmännen kunde lyckligtvis gripas och avrättas på plats då kondottiären Ivar Schwartz 
med husfolk befann sig i närheten.  

Baron Vinglans fegeligen mördad av Esperentia-trogna kultister!  

Baron Vinglans överfölls och mördades i ett bakhåll under färd från Sjunnarvik till Vite hamn, 
Spår på platsen för överfallet pekar tydligt på den Esperantia-trogna kult med bas i Treklyft som 
de senaste månaderna plågat såväl Borshamn som dess allierade. –Vi kommer att finna en eller 
flera skyldiga. Må då gudarna vara de vi griper nådiga, för det kommer vi inte vara i vår dom, 
säger en broder Äsping som leder utredningen.  

Krav på tydligare ledarskap i orostider!  

I rådande orostider har krav rests på ett ledarskap anpassat till situationen. Många högvälborna 
såsom också framstående borgare har rest krav på att Rådet ska utse en Dux (eller Doge på 
Sjunnarviksmål) för Borshamn. Det har uppdragits åt Kondottiären Ivar Schwartz att föra 
informella samtal med inflytelserika personer i Borshamn om lämpliga namn för en sådan viktig 
post. –Hittills har samtalen avlöpt väl, säger en person som arbetar i Schwartz stab. –Ett 
genomtänkt och bra förslag för Borshamns framtid, säger en framstående person som deltagit i 
samtalen. –Att vi kan enas i detta har visat sig vara en fråga om överlevnad, uttalar sig en 
person som initialt varit negativ men som efter de informella samtalen ändrat inställning.  

 

Denna pamflett är utgiven efter vederbörlig faktagranskning av Maritima Compagniet  

	


