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FRISTED i HØJBORG 
En gruppe borgere i Højborg arbejder ihærdigt 
på, at Tempelpladsen skal have status som 
Fristad. Det er målet, at pladsen skal være åben 
for alle, uanset race. Alkymisten Miriam, er 
blevet talskvinde for denne borgergruppe og hun 
opfordrer Lensherren til, at tage stilling til sagen. 
”Vi har brug for et sted hvor man kan føle sig tryg og 
uden for fare. Hvor freden hersker og alle er velkomne” 
udtaler Miriam. Omkring spørgsmålet om 
kriminelle og dæmoner også kan søge tilflugt på 
Tempelpladsen, svarede Miriam kort og kontant: 
”Hvorfor skulle de dog komme her?” 
Lad Vide følger sagen og er spændt på, at høre 
Lensherrens kommentar i denne sag. Kan dette 
tvinge ham tilbage til Højborg? 

KORT NYT 
 Rygterne vil vide, at Professor Meisling 

atter er kommet tilbage til Skovpasset. 
Vidner fortæller om hans mærkelige, 
skinnede hud, hvilket understøtter Lad 
Vides oplysninger om, at Meisling er lavet 
af det pureste sølv! Dette sætter pludselig 
flere interessante teorier i spil: Hvad sker 
der hvis en Varulv bider Meisling? Eller 
hvad nu hvis Meisling bider en Varulv? 

 Dværgene snakker om, at deres forfædre 
har ”larmet” for at advare os alle om en 
ubalance i Skovpasset. De mener det er 
magien, der er årsagen, til denne ubalance 
og de vil derfor prøve at fjerne denne 
”unaturlige ting” som de kalder magi, ved 
et stort (magisk? red.) ritual i morgen. 

 Faekhalen søger billig arbejdskraft til at 
hugge brænde, til deres store ovn. 

 En af smedene skulle i følge rygterne, være 
i besiddels af en stor økse med sære runer. 
Andre rygter påstår samtigt, at en stor økse, 
tilhørende en af dværgenes Thegner, skulle 
være dukket op fra et ukendt gravkammer. 

KONKURRENCE 
I dag afholder Faekhalen en 

konkurrence i styrke og præcision! 
 

Hvem kan hugge flest kævler 
på den hurtigste tid? 

 
Deltagelse: 2 sølv. Vinderen tager 

den samlede pulje! 
 

Konkurrencen starter på et 
tidspunkt mellem kl. 20.00 og 20.30 

 i aften ved faekhalen. 

Er du til kvalitet og god smag? 
Så kom forbi 

 ”Den Gyldne Mellemvej”  
i dag!  

 
Vi er Handelskaravanen 

 som skaffer alt. 
Vi har både læge, smed, 
Alkymist og Hr. Gruber 

PARSELS CIRKUS 
Lad Vide byder velkommen til”Brødrene Parsel’s 
Vidunderlige Cirkus”. Har kan du, kære 
indbygger, se den berygtede Slangedame, den 
smidige Abedreng, De Ild-slugende Brødre, 
Verdens Stærkeste Mand, De Magiske Vaner og 
andre fantastiske og foruroligende Freaks! Så vil 
du forundres og skræmmes af nogle af verdens 
mest mystiske skabninger, så kom og se dem på 
Festivalpladsen i aften! 


