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GUDEN ELEARRI TALER  
Elearri har talt til sine præster. Hendes stemme 

høres tydeligt på dette plan. Hun lover 

dæmonernes fald. Ypperstepræsten Bjørn lover at 

frelse dem der følger hende og melder sig ind i 

Elearris gode kult. 

Lørdag, 15 solstreger efter middag (kl. 12.15) 

afholdes der messe ved den gyldne mellemvej, som 

ligger ved siden af gravpladsen. Her indvies 

Elearris hellige grund. Enhver der ønsker at rejse 

sig, kan møde op og få frelse.  

Begær, vilje og ambition! 

Smeden i Højborg, tilbyder den specielle 
våbenslibning ”McAllister”.  

Er man et nobelt og redeligt menneske, med gode 
hensigter og guld i pungen, kan man dertil få lagt 
en skærpning på slibningen, så ens våben bliver så 
skarpt, at det falder gennem jorden, hvis man taber 
det!  

KORT NYT 
 Der er en ny smed i Skjoldheim. Han 

hedder Karl Stål og har specialiseret sig 

indenfor husholdningsgenstande og 

pyntegenstande. Det vigtigste er dog, at Karl 

Stål er væsentlig billigere end de andre 

smede, siger han selv. 

 En dværgekvinde skulle eftersigende have 

været gravid i 12 måneder og er dermed gået 

langt over tid. Ingen ved hvorfor det 

forholder sig sådan, men dværgene forventer 

optimistisk at se det smukke dværgebarn en 

af de nærmeste dage. 

 Seglet har fået en ny menig, hvis uniform er 

endnu flottere og mere prangende end 

løjtnantens. Slækker løjtnanten på den? 

Burde han ikke være et blændende og rent 

forbillede for sine soldater? 

 Den berygtede tyveknægt ”Røven” er endnu 
ikke blevet fanget. Ræven er ellers kendt for 

at efterlade sit visitkort hos hans uheldige 

ofre. Der er endnu ikke dusør på Ræven. 

 Lægerne på tempelpladsen i Højborg har 

overvejet, at gå sammen og lave et lægehus 

og på den måde skabe et monopol indenfor 

lægefaget i skovpasset. 

 Der er rygter om en ny by overfor 

Skjoldheim, kaldet ”Skidenstad”. Lad Vide 
kender endnu ikke baggrunden for denne 

nye by eller hvem der skal regere den.  

 Roalds Ulve har her til aften indsværget et 

nyt medlem. De søger altid nye ulveunger. 

Er du interesseret, så kontakt Kaptajn Roald 

I Bryggerlauget bytter vi 
gerne en af vore opskrifter 
for en anden opskrift, som er 
ukendt blandt laugets 
medlemmer.  

 ”Dragons Den” tilbyder deres 
ekspertise til de modige  
eventyrer der udforsker 

 minen!  

OFFENTLIG UNDSKYLDNING   
Olav vil gerne undskylde for sin optræden overfor 

en dværgekvinde, som ligger hans hjerte nær. Han 

blev fuldstændig  overrumplet af den intime 

stemning og kødelige opstemthed i sådan en grad, 

at han totalt mistede jordforbindelsen. Han vil 

gerne takke hende for, at have opfyldt hans største 

drøm ved deres samvær, men beklager, at han 

desværre ikke kan være far for barnet.  

FAEKHALEN VS PALADSET   
”Det Plettede Palads er en Cirkus!” Så kontant var 
udmeldingen fra en af de ansatte i Faekhalen. ”De 
ligner en flok klovne, med påtaget accent og fjollet 

tøj. Deres øl smager af gæret halm og sure prutter! 

Næh, skal du have en ordentlig øl, en god 

stemning og den bedste servering, så besøg 

Faekhalen!”   


