
Den Whita Nyckelen  

- den oberoende nyhetspamfletten från Sjunnarvik 

Borshamn inbjudet till övergångsrådet  

Borshamn har av herr Carl Gyllenfors inbjudits att ta plats i det övergångsråd som skall leda det 
som en gång var det stolta Novion i kampen mot ondskan och Esperentia. Rådet skall också 
förvalta kejsardömet i väntan på att Himlarnas fader, den store Normon, åter skänker Novion en 
kejsare. –Inbjudan var inte oväntad, kommenterar nyckelbäraren Snook. –Det är tydligt för alla 
och envar att Borshamn och Maritima Compagniet har en viktig roll att spela i Novions framtid. 
Historien har en tendens att upprepa sig. Den som kan sin historia vet att detta inte är första 
gången handelsstaten vid Rosens sund bidrar till att besegra ondskan. Vi kommer att stödja alla 
försök att störta Esperentia en gång för alla, säger han vidare. Nyckelbäraren Beatrice Rike 
kommer att representera Borshamn i dessa sammanhang.  

Ny ansvarig utgivare för den Whita Nyckelen  

Den tidigare chefredaktören mäster Blom har påträffats död. Enligt källor i Ivar Schwartz stab 
har det påträffats ett brev som antyder att mäster Blom tagit sig själv av daga, i förtvivlan över 
att ha misshagat Ståthållarinnan Blåhöök genom att publicera ett citat utan att Ståthållarinnan 
fått möjlighet att först läsa korrektur. mäster Blom ersätts av mäster Bläcker som nyligen återvänt 
till Sjunnarvik efter mångårigt uppdrag i utlandet, senast i hertigdömet Ekhaga, och tar sig an 
uppgiften med en ny passion för sanningen och den noggranna granskning och skildring av 
Borshamns interna affärer som mäster Blom hittills inte levererat.  

Intressanta nyheter från de lärde vid Sjunnarviks Akademi för bildning och kunskap  

Det talas om ett genombrott för det stora arbete som kartlägger Borshamns tidiga historia. –
Borshamn har en stolt och lång historia, långt äldre än Vite hamn. Vårt arbete kommer att 
bevisa detta. Vi har nyligen fått beslut om finansiering från Maritima Compagniets avdelning för 
kulturens bevarande för att genomföra en större utgrävning, säger en Mäster Stare exalterat.  

Extraordinarie bolagsstämma i det Maritima Compagniet  

Moderbolaget har kallat till en extraordinarie bolagsstämma i februari månad. Till stämman är 
såväl aktieägare som också viktiga personer i Borshamn kallade. Det väcker förhoppningar hos 
många att det ska framläggas ett förslag till ny konstitution för Borshamn vid stämman. Det 
spekuleras också i att de Vita Nycklarna har för avsikt att godkänna ett förslag med 
underjordiska vattentunnlar avsedda att underlätta renhållningen i Sjunnarvik. Förslaget lär vara 
lämnat av företrädare för Uriels tempel.  

 

Denna pamflett är utgiven efter vederbörlig faktagranskning av Maritima Compagniet  

	


