
LV9. Seksogfyrrende udgave 

46 

STORT RITUAL 
Det er lykkedes Lad Vides fabelagtige skribent, 
at få et eksklusivt interview med selveste Khan.  
Her bringer vi de vigtigste pointer fra 
interviewet:  
 
Khan føler sig misforstået. Han mener selv, at han gør 
en god gerning ved, at skabe balance i naturen og  ro i 
området omkring Skovpasset. 
Han ser personligt Tora’en som forrædderne, i det de 
stak ham i ryggen, da han prøvede at slippe en Føniks 
fri. Han synes det var synd for fuglen, at den var 
fanget og han ønskede kun at skænke den, den samme 
frihed som vi andre nyder godt af. At være fri er i følge 
Khan en del af at være i balance, hvor fangeskab kun 
skaber ubalance. 
Khan mener, at folk ser ham som en skurk fordi han 
ønsker, at ændre det eksisterende. I folks øjne er det 
kendte det sikre og de frygter derfor den forandring som 
han ønsker at indføre. Hvad folk, i Khans øjne ikke 
forstår, er at vores verden rent faktisk ER i ubalanace 
og at den balance han vil indføre vil  forbedre 
verdenen vi lever i. Derfor er Khan  interesseret i, at 
Gefion kommer tilbage, netop fordi at Gefion sørgede 
for en naturlig balanceret orden mellem elementerne i 
naturen. 
 
Spørgsmålet nu, er om vi kan stole på Khan og 
det valg er i sidste ende op til dig, kære læser.. 

NY BESTYRER I MINEN 

 

al henvendelse 

omkring 

mineudgravning 

foregår hos familien 

Grundal i Lavborg 

KORT NYT 
 Skovkongen er vred fordi hans datter er 

blevet bortført, formodentlig af elvere 
(beskriveet som hvide tingester der går 
rundt). 

 Dværgene har vampyrernes stenhjerte. 
 Der er chili-smagning i Faekhalen senere 

i dag. Kom og få varmen, hvis du tør. 
 Kejseren har stadig ikke godkendt 

navnet ”Lavborg” i følge Biskoppen. 
 Bjarkne Nofre, som oprindeligt 

afdækkede Gefions metode til at samle 
elementerne, er dukket op i byen. Hans 
opskrift var årsag til, at ildelementet slap 
fri. Han siger, at han vil stoppe Khan, 
men virker også meget syg. 

 Rygtet siger at tyven Noah og  hans 
kammerat har været årsag til alle de 
grimme rygter om dværgene for, at 
dække over deres kriminelle forhavende. 
Men Lad Vide har erfaret at der ligger 
mere bag. Deres åbenlyse had mod 
dværgene, skyldes nemlig, at dværgene i 
sin tid havde holdt dem som avlsfanger 
for at bryde den onde cirkel af indavl, 
der plager deres familier. 

 Lavborg søger vagter til byen. Lønnen er 
1 sølv pr. Time. Henvendelse hos 
familien Grundal. 

 En voldsom kamp er netop overstået i 
Lavborg mellem dværgene og en flok 
uskyldige, men utilfredse bønder. Da 
dværgene blev mødt af de sure bønder, 
trak de straks deres våben og slog løs på 
de forsvarsløse bønder, som dog i sidste 
ende gik sejrrigt derfra. Spørgsmålet er 
dog: Hvorfor trak dværgene våben? Var 
de bange? Også selv om de var i overtal? 


