Amber sessie Halloween, sessie 31

De situatie is als volgt:
- Arin heeft de koets achtervolgd, maar geen spoor van Elvira
- Nicolai is nog in Amber, Kate wordt nog verpleegd in het ziekenhuis daar
- Philip is bezig met security rond Arlyxa
- Taron is bezig met de ondervraging van de secretaris, de instigator van het plot is nog niet bekend

Arin:
Arin probeert de boogschutter wakker te krijgen, en ondervraagt hem als dat lukt
wie gaf je de opdracht?: gewoon een klus
de schutter had niet gevraagd naar de opdrachtgever
Ze moesten gewoon in zeer hoge vaart naar het noorden rijden
Ze hadden de opdracht in een of ander café gekregen, de koets was hun geleverd door een donker gekleed persoon bij de stadpoort.
Arin troeft Philip.
Arin: waarschijnlijk zitten de Maanruiters of de graaf van Valaxa achter de moordaanslag en de ontvoering
philip: Het kunnen ook andere uit Amber of Chaos zijn met hun eigen agenda
Arin: de graaf van Valaxa heb ik nog gezien vanochtend, als die het gedaan heeft wil hij Elvira snel huwen aan Juliano
Caine's man mag boogschutter ondervragen, maar de man weet toch niet meer te vertellen
De stadspoorten waren wel gesloten na de aanslag, maar het duurde best lang voordat dat gebeurde
Philip: Kate is ernstig gewond, koningin is herstellende. Taron is wat aan het onderzoeken
troef uit
Caine’s operative kan troeven gebruiken, maar heeft geen troef van zichzelf. Arin geeft hem zijn troef, het gevolg van de graaf is onderweg van Valaxa naar Sargante
gevolg is nu halverwege. Arin verteld de operative van Caine om de mensen mee te nemen die nodig zijn, en terug te gaan naar Valaxa, en de zaak in de gaten te houden.
De operative kan 's ochtends aankomen
Arin troeft Philip weer, en stapt door de troef naar Philip.

Taron:
De secretaris weet niet wie de andere complot genoten zijn. Hij denkt dat hij voor graaf Valaxa werkt, maar heeft nooit direct contact gehad. Er zijn beloftes gedaan die daar op wijzen. De secretaris weet ook niet wie zijn contactpersoon is, er is een drop box voor communicatie. De communicatie van de secretaris wordt uit de uitgaande post gehaald. Hij is oorsponkelijk benaderd, met beloftes van geld en posities. Taron wandelt rond in postkamer, en probeert met psyche uit te zoeken wie de post ophaalt. Taron krijgt troef als hij zich aan het concentreren is. Hij loopt naar buiten om troef aan te nemen. Het is Fiona, ze wil wat overleg. Ze is in Galicie op het moment. Taron stapt over en verteld van moordaanslagen, en waar de rest mee bezig is: Philip heeft Taron afgepoeierd over het Meerman dorp, Taron weet wel dat Philip onderzoek heeft gedaan, maar hij weet niets over het wapen. Het huwelijksaanzoek van Arin is ook bekend. Rosande is vermoord, Elvira ontvoerd, Kate gewond. Fiona: ja, het zijn interessante tijden in Sargate. dus arin heeft hier ook nog ambitie
Taron: Het huwelijksaanzoek was wel erg opportunistisch
Fiona: zit Arin achter de aanslag op Arlyxa?
Taron: niets is zeker
Fiona: maar goed, dat terzijde. probleem is Philip. Philip heeft zeer onverstandig gehandeld, en zijn nek te ver uitgestoken, en ik vrees dat hij ook zijn mond niet dichthoud.
Tarin: dus Philip moet verdwijnen?
Fiona: Of we moeten het op een akkoordje gooien met Philip, of Philip moet zwijgen
Taron: het is kennelijk wel erg link
Fiona: Hij weet te veel
Taron: vertel hier eens wat meer over
Fiona: In de loop van de burgeroorlog ben ik begonnen aan een onderzoek. Patroonkrachten zo toepassen dat het heel destructief is, het onderzoek is vervolmaakt. Het wapen is nog destructieverdan verwacht, en Philip is er achter gekomen. zelfs het bestaan ervan betekent groot gevaar voor Amber
Taron: Maar hij zal het voor Amber wel stilhouden
Fiona: met Llewella kan ik wel op akkoordje gooien, maar als Julian of Bleyse het te weten komen …
Taron: Can't we all get along?
Fiona: anderen zien de big picture anders
Fiona: Ik durf het niet te gebruiken, zelfs niet tegen Chaos
Taron: kunnen we het niet vernietigen
Fiona: in council zullen ze het willen gebruiken
Taron: we kunnen wel met Philip praten
Fiona: we moeten het zeker weten. Het mag niet verder bekend worden
Fiona: Het beste is om Philip gevangen te nemen, uitzoeken wie hij het verteld heeft en dan zijn geheugen wissen
Fiona: als Philip mij kan overtuigen dat hij het alleen aan Llewella heeft verteld, dan kunnen we overleggen
Fiona: Philip vermoorden zou ook problemen met Llewella geven
Taron: Laten we hem eerst maar eens uitnodigen. als hij weigert?
Fiona: als we dit kunnen regelen heb ik geen problemen meer met prins Philip ...
Taron: gevangen nemen en geheugen wissen
Taron: Is er geen alternatief, minder schadelijk wapen te ontwikkelen met dezelfde principes?
Fiona: Nee, de principes zijn te achterhalen. Het kan erger zijn dan Primal Chaos, het vernietigt realiteit
Taron: Het wapen was dus krachtiger dan je dacht, hoe weet je dat?
Fiona: Ik heb het getest, voor de kust van Sargante
Taron: nu snap ik het
Fiona: Philip zal zijn keus moeten maken
Taron: how about now
Fiona: Hij is nu bezig met Sargante situatie, kijk maar wat je kan doen
Taron troeft terug naar Sargante

Nicolai:
ijsbeert op en neer voor kamer Kate
Het is tegen het einde van de nacht
Caine komt naar Nicolai toe:
we hebben haar leven kunnen redden, ik wil nu een gesprek, ik heb nu het hoe wat en waarom. Ik wil dat je je eigen aandeel onder ogen ziet
Jij bent degen die Kate's leven in gevaar  heeft gebracht
Doordat jij Arin verteld hebt wat je missie was is Kate nu bijna dood. Arin heeft het aan Martin doorgegeven, die aan Rosande, en Rosande sprak met haar personeel. Tussen het personeel zaten spionnen voor Arlyxa. Arlyxa heeft opdracht gegeven voor een aanslag op Kate mocht er met haarzelf iets gebeuren.

Nicolai verteld Caine over Fiona en het superwapen, Caine weet niet wie er achter de aanslag op Arlyxa zat.

Nicolai gaat terug naar Sargante via troef jumps. 

Philip:
Philip houdt zich bezig met de bewaking van het paleis
Hij begint aan een spreuk om Elvira te vinden.
Philip troeft Taron
Taron neemt troef aan
Philip: heb je al nieuws over die order
taron: ja ik weet meer, maar ik heb iets dringenders: heb je tijd voor belangrijk gesprek met Fiona
Philip: Onder vier ogen
Taron: ok
Philip: kom maar naar mijn kantoor
Philip: zeg maar wat
Taron: jouw onderzoek voor de kust
Philip: onderzoek was zeer informatief
Taron: je weet maar een deel, deze informatie kan heel veel schade aan Amber veroorzaken
Philip: oh ja? Ik heb bepaalde informatie over acties van Fiona, die zeer verwerpelijk zijn. 
Op de vraag van Taron wie het allemaal weten is het antwoord:
Een beperkte groep
Taron: <zucht>
Philip: ik had al een aanslag verwacht, maar nu komt er kennelijk iets anders
Taron: we willen het uitleggen
Philip: Ik vertrouw haar niet, en jouw wel
Taron: Fiona heeft onderzoek gedaan naar wapen tegen Chaos, daarbij heeft ze een wapen gevonden dat veel krachtiger is
Daarbij is het experiment wat uit de hand gelopen
Philip: Het kan geen ongeluk zijn
Taron: Om het heel cru te zeggen, vind jij een dorp belangrijker dan amber
philip: als je me kan overtuigen dat er goede redenen waren
Taron: burgeroorlog bla bla
Philip: en ik heb het aan Nicolai verteld, en die heeft mij beloofd om het niet aan anderen te vertellen
Taron: Dit soort info heeft de neiging om verder te gaan
Philip: ik wil fiona zien, samen met llewella
Taron: Ik zou ook kwaad zijn, maar ach 
Philip: ik wil Fiona niet als vijand. Chaos weet ook van het bestaan trouwens
Taron: van wie weet je dat
Philip: van bekende bronnen
Taron: Helga heeft mij niets verteld
Philip: ja van Helga
Philip belooft voorlopig ook zijn mond te houden en ze spreken nog wel wat af

Arin:
Probeert Arlyxa te spreken te krijgen onder vier ogen
Hij verteld haar over koets, en dat hij gevolg opdracht heeft gegeven om Valaxa in de gaten te houden
Arlyxa: Is ze nog in de stad?
Arin: Dat weet ik niet
En Arin vraagt zich af of het Valaxa echt wel was, de koets lijkt op vals spoor
Arlyxa: Dat zegt niets, je kan de graaf binnenkort verwachten
Arlyxa: Was het dan Amber?
arin: Ik sluit niks uit, maar ik wist niets. ik weet dat mijn acties mij in slecht daglicht stellen. was gewoon stom van me, ik heb geen excuus
Arlyxa: ach, dat is in elk geval iets
arin: De maanruiters?
Arlyxa: ze kunnen zaken met mij doen
arin: als ze je opvolger in gijzeling hebben?
Arlyxa: Elvira is niet de makkeljkste om onder druk te zetten
arin: ik ga er van uit dat aanslag op Rosande, Arlyxa en ontvoering een partij is. we weten dat haar personeel Rosande vergiftigde
Arlyxa: Ik laat nog alles open. Julian en Caine willen mij dood
arin: als je te ver ging met de maanruiters
Arlyxa: dat is subjectief
arin: waarom dan Rosande?
Arlyxa: misschien willen ze niet dat Martin zegging over Sargante krijgt
Arlyxa: misschien zijn er andere huwelijkskandidaten, ze kijkt Arin aan
arin: geloof me, Julian en Caine zijn geen vrienden van mij. Als het Amber was dan kan elvira overal zijn
Arlyxa: als Elvira nog binnen Sargante is dan komen de daders waarschijnlijk uit Sargante, anders was het waarschijnlijk Amber
arin: ja
Arlyxa: ik zal het maar toeschrijven aan overeigerige ambitie, maar dat is een eigenschap die ik waardeer in een toekomstige schoonzoon
Arlyxa: als het Valaxa is dan wil hij zo snel mogelijk een huwelijk tussen Elvira en  Juliano. Valaxa staat bovenaan de lijst
arin: ik ben het met je eens, maar we weten dat hij Elvira niet makkelijk de stad uit krijgt
Arlyxa: lege koets is overduidelijk een afleidingsmanouvre
arin: ik ga de hogepriester van bed lichten
Arlyxa: hogepriester is de beste voor een geloofwardig huwelijk
arin: denk je dat Valaxa met maanruiters meewerkt
Arlyxa: Nee. Vertrouwen op de dankbaarheid van koningen??
arin: heb ik een volmacht nodig van de kroon om de hogepriester aan te pakken?
Arlyxa: de vraag is of hij bij complot zit
arin: als we de priester vinden? zal ik hem op paleis laten bidden voor de gezondheid van de koningin?
Arin verzamelt wachters, en vindt de hogepriester. hij komt meteen mee.

Philip probeert Llewella te troeven, moet hij voor jumpen, doorkomen
in Rebma
Fiona wil met ons praten, ik heb met Taron gesproken
ze willen dit geheim houden
lewella: natuurlijk, maar we kunnen onderhandelen. maar laten we haar voorlopig even sussen
Philip: Taron zei dat het wapen moet verdwijnen
Llewella: we moet ook verder kijken dan de oorlog met chaos
Philip: het is een zeer gevaarlijk wapen
Llewella: zou ik ook zeggen
philip: weet ik niet of dat waar is
llewella: het zou haar goed uitkomen als iedereen dat dacht
philip: het is heel gevaarlijk, het hangt er vanaf wat fiona ermee wil. ik geloof dat het niet in verkeerde handen mag vallen
Llewella: als het nu een neutrale partij was, zoals Rebma
philip: hahaha
philip: ik heb het wel aan Nicolai verteld
Llewella: als Fiona nog niet weet dat het bekend is kunnen we misschien nog deal maken
Llewella: we moeten zorgen dat fiona het wapen niet gaat gebruiken. we moeten zorgen dat ze ons geloofd
Philip: als we niet vertrouwen dat ze het wapen zal vernietigen. wat zal ons doen geloven dat ze het meent?
llewella: dat wordt heel moeilijk, een balance of power
Philip: het spreekt voor fiona dat we nog leven
dorp was ongeveer 2 kilometer
Llewella: we gaan eerst met fiona praten
Philip: ik heb gezegd dat we met vieren praten

Taron:
stapt weer over naar fiona, en verteld over Lewella en Nicolai
Taron: met zijn vieren, ook aan Nicolai verteld
Fiona: Dan is de kans groot dat Julian en Caine het weten. Waar is Nicolai?
Taron: die zit in Amber
Fiona: ...
Fiona: het worden het er teveel, ik moet het Bleys vertellen
Fiona: probeer Nicolai te onderscheppen voor hij het verteld
Taron: dan moet ik naar Amber om Nicolai tegen te houden
Fiona: ga naar Amber, en praat met Nicolai
Taron gaat naar Amber
Daar hoort hij dat Nicolai weer terug is
Taron gaat terug naar Sargante en troeft Nicolai

Philip ziet Nicolai praten met een van zijn eigen ondergeschikten, terwijl hij binnenloopt krijgt Nicolai een troef van Taron
Taron: Ik heb iets dringends met je te bespreken
Nicolai: hoe persoonlijk, Philip is hier ook
Taron komt door.
Taron: hoe veilig is het hier
Philip: goed
Philip: heb je het verteld?
Nicolai: voor ik dat vertel wil ik weten wat Fiona verteld heeft
Taron troeft Fiona, wil eigenlijk gesprek met vijven
Fiona: dan is er geen containment meer mogelijk, roep een vergadering bijeen voor iedereen in Amber
 vervolgens ga jij in de vergadering uitleggen wat ik je verteld heb
 Ik verdwijn, ik kom niet op de vergadering
Fiona: dan heb ik een hele lange tijd om dit op te lossen
Taron loopt terug
Taron : ik ga vergadering bijeen roepen
Philip: ok
Nicolai: wat gaat Fiona doen?
Taron: ze gaat het niet gebruiken
Taron verteld zijn gevolg dat hij naar amber is.
troeft iedereen

De hogepriester is aangediend, krijgt vertrekken en een escorte
Een troefcontact voor Arin. De operative van Caine zegt dat de graaf in volle vaart naar Sargante komt met zoon. achtervolg ze.
Taron-arin:
Taron: ik wilde je uitnodigen voor spoedberaad in amber
arin: waarover?
taron: ik wil het iedereen tegelijk vertellen
arin: Heet het iets te maken met de situatie in Sargante
taron: niet direct
arin: Dan moet je me excuseren
taron: ik zou het je graag vertellen
arin: prima
arin: Hoe zit het met je onderzoek?
Taron: De secretaris vervalste de opdracht, hij denkt in opdracht van Valaxa, maar heeft nooit direct contact gehad
arin: vertelt over koets, graaf en zoon in aantocht. hogepriester is binnen ons zicht
arin: mijn belangrijkste doel is om Elvira te vinden
Taron: je krijgt het zsm te horen
arin: verzoekje. kan er gevraagd worden of iemand in Amber achter de siuatie in Sargante zit
taron: openlijk in de vergadering?
arin: Arlyxa denkt dat Amber hand heeft in zaken
taron: ik vraag het wel
arin: succes

taron contact iedereen, en iedereen zal er zijn
philip: ik denk dat mijn aanwezigheid niet belangrijk is
Taron: klopt, maar mensen gaan jouw benaderen
Philip: ok, ik zal er zijn. niets over Helga
Philip werkt verder aan spreuk.

Arin:
Arin rijdt met een stel wachters graaf en zoon tegemoet, hij laat ook een detachement bij de stadspoort.
Nicolai troeft arin
Ze overleggen even snel, ze hebben het over de operative van Caine, Nicolai verteld dat Kate buiten levensgevaar is, Arin verteld dat de graaf onderweg is, en dat hij die gaat onderscheppen.
Verder verteld Arin dat de order door de secretaris van Elvira vervalst was, en dat de opdracht via de postkamer kwam.
De tweede stad in Sargante heet overigens Solicia
arin: kan jij de kardinaal van Sargante stad bezoeken
Nicolai: ok
arin ontmoet de graaf net buiten de stad rond 11:00 uur, terugrijden nog een uur, 12:00 aan in de stad
philip en llewella hebben nog een onderonsje na Fiona en Taron
Philip: daar gaat onze deal
llewella: ze heeft kennelijk besloten dat teveel mensen het weten
Philip: gaat ze er bij zijn
llewella:1. ze is er en legt het uit
            2. ze is er niet, laat taron opzetten en gebruikt het wapen
als we bleyse niet zien gaan wij ook weg
            3. ze komt niet en laat taron uitleggen, en ze verdwijnt.
llewella: twee maanden, ze had heel veel kunnen doen. laten we voorzichtig zijn

Nicolai:
kardinaal is thuis
Nicolai vraagt of er bijzondere huwelijken worden voorbereid.
Dat blijkt niet het geval te zijn.

arin:
De graaf komt er aan houdt in, en vraagt naar de conditie van Arlyxa.
arin: ze is gewond, maar niet in levensgevaar. maar iemand is aanslagen aan het doen op koninklijke familie. Ik maakte
me al zorgen over u. vandaar dat ik nu uitgereden ben om aanslagen op u te voorkomen.
graaf: Dat wordt zeer op prijs gesteld
arin: Waarom nam u dit risico?
graaf: Het was dringend
arin: ik wil u graag naar paleis begeleiden
De kolonne marcheert terug.
Het is nu rond de lunch, de vertrekken van de graaf worden goed beveiligd
graaf: overigens, is Amber nu aan de macht?
arin: de koningin heeft mijn hulp geaccepteerd
arin probeert de koningin te spreken
broeder jaran staat ook in de rij
arin gaat met de lunch van Arlyxa naar haar toe
arin verteld Arlyxa dat graaf er is, goed bewaakt
arin: wilt u valaxa nog spreken?
Arlyxax: na Jaran

Nicolai: valaxa aan de tand voelen?
arin: Dat is nogal tricky

Philip heeft nu een spreuk waarvan hij hoopt dat hij werkt om Elvira op te sporen.
philip troeft arin. Nicolai en arin gaan naar philip
De spreuk geeft richting en afstand
ze is nog in de stad, die kant op
niet heel dichtbij
arin vraagt Nicolai te blijven in paleis
6 wachters mee, arin en philip
betere delen van sargante
dure buurt
statig gebouw, insigne van ambassade van corduna
waarschijnlijk daarbinnen
wachters op hoeken gezet
philip en arin gaat naar binnen, en vraagt de ambassadeur te spreken
de graaf de Rimini komt naar beneden: your highnesses
arin: blij dat u ons wilt ontvangen
arin: wij spraken elkaar laatst over kwestie, zijn daar nog ontwikkelingen.
rimini: Ik heb een schrijven ontvangen dat er geprobeerd is onrust te stoken tussen Corduna en Talavar. En die partij wordt gezocht in Sargante
 Men heeft nog niet kunnen achterhalen of de maanruiters of Arlyxa verantwoordelijk zijn. De vorst vond de timing erg verdacht, uitgezocht. Het is bewezen dat het niet Talavar kon zijn. Dus is het sargante
arin: bent u op de hoogte dat aanslagen op koninklijke familie gepleegd zijn?
rimini: Heeft u al zicht op wie de aanslagen gepleegd heeft?
arin: tja, wie baat zou kunnen hebben. 
rimini: Als land zich zo gaat gedragen als Sargante, moet u zowel in binnen en buitenland zoeken, maar hoe hard wilt u zoeken?
arin: we hebben het er al eerder over gehad, mijn wens is dat er stabiliteit is
rimini: Arlyxa is erg ambitieus, maanruiters als allies ook geen stabiliteit, verovering
arin: zou het beter worden als iemand op troon zou komen te zitten
philip trekt zijn zwaard en begint het te slijpen
arin negeert het
arin: maar stel dat grensdoverschrijdend conflict optreed?
rimini: wapengekletter zal dit conflict niet op kunnen lossen
arin: ik denk dat wij met thuisfront moeten overleggen
rimini: corduna staat altijd ter beschikking
ze verlaten de ambassade
philip: Elvira was daar binnen
arin: en wat was er dan gebeurt? oorlog tussen corduna en sargante
de wachters blijven staan
Philip gaat naar Amber

arin en philip lichten Nicolai in
we praten met zijn drieen met Arlyxa
elvira zit in de ambassade van corduna
arin: we willen geen oorlog beginnen
arin: u bent ambitieus, maar buren worden nerveus. troepen in Talavar uniformen in Corduna
Arlyxa: ik weet van niks
arin: wie heeft het dan gedaan?
Arlyxa: Heb je een ander voorstel?
arin: De band met de maanruiters baart uw buren zorgen
arin: wapengekletter zal dit niet oplossen
Arlyxa: dus jullie vinden het acceptabel dat mijn dochter gevangen gehouden wordt?
Nicolai: nee, maar we willen ook geen oorlog
arin: we proberen je te helpen
Arlyxa: ik weet een hele goede manier om stabiliteit in de regio te krijgen. het kan heel snel
   als ik mijn rug al een milimeter draai zitten ze er al op
arin: we kunnen ook best naar Talavar gaan als dat helpt
Arlyxa: ik wil een goed alternatief
arin: als je de operaties met de maanruiters zou afbreken
Arlyxa: zou me erg verzwakken
 talavar is oorlogszuchtig
arin: en Amber zou je niet kunnen helpen?
Arlyxa: wat voor garanties kunnen jullie me geven tegen Talavar
philip: misschien is het andere alternatief beter <kijkt koningin aan>
arin vraagt Nicolai om achter te blijven, hij gaat mee naar amber
Nicolai zet wachtposten uit bij de deur en probeert te voorkomen dat Arlyxa orders geeft
De kapitein van de wacht wil ondanks Nicolai’s bezwaren naar Alryxa. Nicolai slaat hem bewusteloos. Daarna moet Nicolai wel gaan overleggen met Arlyxa om de zaak tot bedaren te brengen.

Nicolai dreigt Arlyxa een beetje, hij laat ook weten dat hij weet wie verantwoordelijk is voor de aanslag op Kate. Arlyxa stemt uiteindelijk toe om te wachten tot er nieuws uit Amber komt.

Amber
degene die er niet is, is Caine
Arin is er wel
Bleys is er ook
Fiona is er uiteraard ook niet
Taron:
Fiona heeft mij gevraagd om het volgende te bespreken. Zij heeft een wapen ontwikkeld bedoeld tegen chaos. haar conclusie is dat het te krachtig is. Ze ziet de risico's dat het binnen Amber zou worden gebruikt. Het prototype is vernietigd. Ze had het geheim willen houden maar teveel mensen weten er nu van. Ze is nu verdwenen en zal voorlopig niet meer terugkomen. het zal duidelijk zijn dat ik er te weinig vanaf weet om het na te maken.
arin: hoezo kan het te krachtig zijn?
Taron: binnen amber, fiona vertrouwd niet iedereen
flora: wat doet het precies
taron: philip kan dit uitleggen
philip: geeft groen licht, en dood het alle leven in radius van enkele kilometers
taron: dat is een aspect
corwin: waar was testgebied
phikip: De rebmaanse kolonie voor de kust van Sargante
corwin: restanten?
philip: nee
julian: dus ze heeft het equivalent van neutronenbom gemaakt
philip: ja
corwin: hmm, vuurwapens maakten al zo’n verschil
philip: het is in elk geval magisch
arin: en we moeten maar vertrouwen dat ze het niet gebruikt
flora: dus caine wist het al
Julian kijkt wat ongestemd
Taron: experiment was maanden geleden, ze had het al kunnen gebruiken
Flora: toch wel erg onhandig dat ze nu weg is. is er enige mogelijkheid dat chaos weet dat het wapen bestaat
philip: ja. Mijn informant heeft een bewijsstuk geleverd voor de betrokkenheid van Fiona. en de informant zei dat hij het ook aan anderen zou kunnen verkopen
julian: het zou wel verklaren waarom ze zich zo rustig houden
Bleys: je weet toch dat ze overal spionnen hebben 
voorlopig wordt een gerucht verspreid dat Fiona een geheime opdracht heeft
Het uitdelen van Fiona's taken wordt door Llewella gecoordineerd
arin: sargante. aanslagen etc. elvira wordt gehouden op corduna ambassade. Arlyxa zegt: ik heb maanruiters nodig tegen talavar
bleys: zeker historisch zo
arin: als ambassade bestormd wordt dan oorlog, Nicolai probeert Arlyxa tegen te houden
julian: hij is bot genoeg om dat te regelen
arin: Arlyxa moet Corduna tegemoet komen
julian: ik kan wel voorkomen dat Talavar binnen valt, maar dat is niet voldoende
flora: machtswisseling?
philip: ja, ze lijkt geen stabiele leider
philip: haar dochter zou een goede keus zijn
julian: we zouden Talavar de eerste positie kunnen laten overnemen
we willen eigenlijk een standoff
flora: heel lastig
arin: hoe kunnen we Arlyxa tevreden stellen
bleys: als Arlyxa niet meewerkt: elvira op troon
             dan neemt Talavar de leiding over
          andere oplossing: graaf van Valaxa
julian-> martin: rosande naar elvira
philip: andere kandidaten?
arin kijkt naar zijn kopje
arin: welvarend en moderne schaduw, maar geen oorlog. De sleutel stabiliteit is economische en culturele ontwikkeling
arin: In Sargante is niet gevochten
julian: sterkere schaduw dan talavar
hoe is onze standing met valaxa?
arin: zozo
kunnen we het ons veroorloven om een prins van Amber daar te stationeren
hoe denk je er zelf over?
arin: de overweging is, hoe belangrijk is het NW channel
in hoeverre zou Elvira de juiste keuzes maken met goed advies
arin: dat gaat wel goed
als we haar een consort geven? geen echtgenoot
bleys: Dat kunnen we wel afdwingen
arin: Het zou voor Arlyxa aantrekkelijker zijn
regelen dat Arlyxa niet te veel invloed
philip: Ze zou kunnen herstellen in Amber
andere schaduw
arin: Of in Rebma
llewella: ok
julian: we zullen het wel moeten afdwingen
bleys: regel het maar
arin: kunnen we iets op schrift krijgen
flora: NW channel stabiel houden. corduna en talavar


