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Ask Ellie
Ik kreeg deze maand een prangende vraag binnen waar ik graag antwoord op wil geven:
Lieve Ellie,
Nu we meer weten over de Wilde Jacht heb ik een moreel dilemma. Als ik op de avond van
de Wilde Jacht veilig in het Elysium blijf, dan betekent dat dat ik niets doe terwijl er
onschuldige mensenkinderen opgejaagd en vermoord worden. Maar als ik er op uit ga, dan
word ik waarschijnlijk de Final Death in geslagen door feeën, weerwolven of andere enge
dingen en dat wil ik niet.
Hoe stil ik mijn geweten zodat ik me niet zo schuldig voel over die arme kindjes die allemaal
doodgaan?
- Bezorgd
Mijn beste Bezorgd,
Wat je hier aangeeft is iets wat ons allemaal aan het hart gaat deze maand. De wilde jacht is
gevaarlijk. Zoals je ook verteld loopt je een groot risico als je naar buiten gaat en het gevaar
opzoekt. Het is OK om bang te zijn en het is ook OK om aan je eigen veiligheid te denken.
Laat ik dat vooral voorop zetten. De mensenkinderen hebben er ook niks aan als je jezelf in
het gevaar gooit en daarbij sterft.
Maar ik begrijp heel goed waarom deze vraag op je geweten ligt. We horen de
mensenkinderen te helpen. Dat is mijn volle overtuiging. Misschien zijn er andere manieren
om dit te doen? Kunnen we met meerdere naar buiten gaan en zo elkaar beschermen? Kun
je een paar kine sturen die 'gemist' kunnen worden? Kunnen we niet met z'n allen iets
bedenken waardoor we deze arme kinderen kunnen helpen. Al zijn het maar enkele onder
hen.
In deze is het antwoord op deze vraag ook een oproep hiervoor. Laten we onze
menselijkheid niet verliezen en blind zijn voor het leed van deze kinderen en de ouders.
Laten we met zijn allen hen helpen!
Voor je geweten heb ik maar en antwoord. Heb je je best gedaan? Zolang je geprobeerd
hebt het juiste te doen moet je jezelf daarvoor niet straffen. Je best doen wil niet zeggen dat
je blind het gevaar in moet lopen. Wij zeggen: 'live to fight another day'. Als je blijft bestaan
kun je daarna nog vele anderen helpen. Terwijl ik dit schrijf is het nog onzeker hoe de wilde
jacht gaat verlopen. Blijf veilig maar doe wat je kunt. En na de jacht voorbij is, doe ook wat je
kunt voor de families die een kind moesten verliezen. En praat over je gemoedstoestand met
anderen. Emoties mogen, verdriet en boosheid om een situatie als deze zijn volkomen
normaal en terecht. Het is naar als je je machteloos voelt en het is goed om daar niet mee te
blijven zitten, praat erover.
Veel sterkte en steun,
Ellie
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De regels van de jacht
Gij zult niet de leider van de jacht niet volgen.
Wat gij oogst zult gij meenemen.
Gij zult geen plastic meedragen.
Diegene die het eerst bloed op de aarde laat vallen van een prooi,
zal de kampioen van de jacht zijn.
De kleur rood is verboden, aangezien de bloedspetters zichtbaar
moeten zijn.
Gij zult niet drinken uit de hoorn des overvloeds.
Den leider van de jacht zult gij aanspreken met Bert, als gij de
jacht wilt verlaten en sterven.
Gij zult geen smeedijzer dragen.
Gij zult den strijder met een oog en grote hoed niet bevragen.
Wel zult gij de kinderen doden of vangen welke zijn gekozen.
De prooi mag lijden, maar niet na schemertijd
Degene die zich Vulcanus noemt, zorgt deze keer voor de broodjes.
Wie niet jaagt en ons de weg versperd is prooi.
Weg is weg.
Gij zult verzamelen bij de schemering bij zonsondergang op den 6
dag van de maand van de keizer Julius, bij de afgesproken plek.
De kampioen van de jacht, betaalt de drankjes en krijgt een pijl van
Artemis.
Wanneer de hoorn een tweede keer schalt, wordt dood met de
dood bekocht.
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Wat ons ter ore kwam
•

Deze nacht is het begin van de rest van je Onleven.

•

Het Elysium van 's Hertogenbosch heeft al een mooi plekje voor de pijl van Artemis.

Het laatste Woord
Succes. Ik naai d’r uit.
– Masker

Verliezer van de Maand:
Gaat het nog wel goed met Ellie?
Winnaar van de Maand:
Held van de Sovjet Unie, Aleksandr Volgin
Wat men had willen zeggen:
Scourges vragen extra? Oh, dat ga ik wel betalen. Tabee!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
'Het gaat er niet om dat je ze redt, het gaat erom dat je het probeert.'

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

