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Sygehus får konkurrence 
Hospitalet M.I.A. udfordres af Dr. 
Balthazar og trolden Stump, som siges 
at supplere ”Mulighedernes Marked” 
med alkymiske præparater til 
overpriser. Stump tilkendegiver at 
mange patienter har overlevet hans 
”aklebakle behandling” (red. 
besværgelser), men at det står skidt til 
med kvaliteten for Hospitalet M.I.A. 
Selvsikkert udtrykker Dr. Balthazar, at 
selveste Adelen foretrækker hans og 
Stumps behandlinger, men om dette 
har sin rigtighed hører Lad Vide gerne 
mere om. 
Selv udtaler overlæge Mike fra 
Hospitalet M.I.A. efter en foruroligende 
lang tænkepause, at ihvert fald en 
patient har overlevet og at han ikke 
genkender det billede som Dr. 
Balthazar tegner af hospitalet. 
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KORT NYT 
MacAllister har flyttet sin smedje ned til 

Tempelpladsen, hvor der er 
oprettet et  
håndværkerfællesskab. 

En af Ridderne af Galam har i aftes 
deltaget i særlig turnering, hvor 
hans musikalske færdigheder blev 
udfordret. Til alles glæde, kan vi 
som de første fortælle jer, kære 
læsere, at ”his awesomness” kom 
videre i turneringen! Lad Vide 
følger sagen tæt, da der på lørdag 
venter det endelige opgør. 

Flint Sølvblod er uskyldig, fordi han ikke 
har været der, hvor det påstås, at 
han har været. Han var på 
trykkeriet  i lang tid, med ond 
mave og pletfri samvittighed. 

Safia Smed efterlyser nøglen til sit 
hjerte som hun har tabt et sted i 
Skovpasset. Nøglen beskrives som 
grøn, med hjerteform. Stor dusør 
udloves! 

Grundet vejret udsættes 
Mindehøjtidelig-heden til kl. 22.00 
ved Søen. Venlig hilsen Hospitalet 
M.I.A. 

Manaiglen Kvint som rygtes at være 
den, som slap Urkraften fri, 
snakker glædeligt om hvordan han 
har tænkt sig at påkalde sine 
allierede hos Enken. 

Dværgene undskylder. Der har været 
en misforståelse og en skrivefejl: 
Hun hedder Dorthea af Klan 
Reinheim. 

Jarl Sigvald afholder blot for Aserne kl. 
13.00 i Skjoldheim. 

Komtesse Anastasia er imponeret over 
Rigmors evne til på under 1 minut, 
at afhjæpe temperamentet hos iltr 
Ragnar, Elearrishøjpræstens livagt. 
Dommer Blackwood gav også en 
hjælpende hånd, mens Komtessen 
stod og så på. 

Elearris esoteriske orden indbyder til 
højmesse kl. 12.00 i Skjoldheim. 
Kom og hør den levende martyr, 
Højpræst Gaums, prædken. 

Madame X byder på Skovpassets 
bedste kaffe, te og kakao.  De har 
også likører og vin, til fordelagtige 
priser. 

Referat fra Byrådsmøde i 
Skjoldheim 

Der har været udstedt dødstrusler mod 
Byrådet og i særdeleshed mod 
MacAllister og Svend Guldtand. 
Vogterne, Dværgene og Den Esoteriske 
Orden støtter op om Byrådets 
sikkerhed. 

Det nye handelshus ved Søen, som ejes 
af Bastian Pønixson, er blevet truet, 
men de har heldigvis gode kontakter. 
Det er handelshuset plan, at 
genopstarte midnatsauktionerne. 

Byrådet tilbyder kirken Elearris 
velkommen og vil forholde sig 
afventende og observerende i forhold 
til Elearris der tidligere er faldet i 
unåde. 

Byrådet af Skjoldheim har besluttet, at 
følge Lensherrens vise forslag om, at 
fungere som Byråd over hele 
Skovpasset. Diverse tiltag i forhold til 
sikkerhed og håndhævelse af loven er 
startet og forhandlingsprocesserne er 
sat i gang. Der forventes stor 
opbakning fra borgerne. Indtil videre er 
Bazaren blevet indlemmet og 
forhandlinger med Klan Reinhart 
Dværgenes store leder er påbegyndt. 

Borgmenster af skjoldheim, MacAllister. 


	Slide 1

