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KORT NYT 
 Det er kommet Lad Vide for øre, at 

Skovpassets ellers anerkendte Dommer har 
en intim affære med den fallerede 
professorlærling John Hot. I sandhed en 
varm kartoffel. Gobliner bekræfter at de går 
hånd i hånd om natten. 

 Opfølgning på den alkymistiske boksekamp: 
 Derestrix river McAlister rundt. McAlister 
 lagde hårdt ud, men måtte kysse jorden i før-
 ste runde. Efter en eliksir som gjorde ham 
 yderst øretæveindbydende og barnlig, 
 gav Derestrix, sin modstander en velfortjent 
 godnatafklapsning. 
 Kampesten Guldkarl fra Bryggerlauget 

efterlyser en tabt ske. Der er tale om en 
brygindikator med et firkantet mærke, som 
angiveligt skulle tilhøre Haoquis mor, som 
selvfølgelig er ganske skuffet over 
tyvagtigheden.  

 I ’nyligt lejede’ lokaler i Skjoldheim tilbyder 
Baronesse Mirejsschka spåede tjenester; fred 
i sjæl, og syn for sag. Der spås i hånd, 
sandhedskugle, fod, navn, talmagi og 
sandsynsdrik. Hvorvidt ejeren af teltet lader 
forretningen fortsætte, afhænger af hvor 
længe Baronessen får lov til at lege sigøjner 
for folkets penge.  

 Barnedåb ved Sigmarpræstens telt kl. 20.00. 
Kom og se soldaten og vampyrens baby blive 
døbt. Det kan jo være, at der venter dig en 
glædelig overraskelse. 

 Lejesoldater redder Skjoldheim fra Nordisk 
horde og skovens vildmænd. Trods skader 
og sår er humøret højt. 

 Rygterne vil vide, at en ukendt arv er, at 
hente i Banken. Det eneste der kræves er 
kodeordet ”Lurifax”, så alle kan i princippet 
hente arven. Spøjst! 

 Faekhalen er til slag. Auktionen startede på 
1500 Korint og byderen er en af de andre 
kroer. Vil du eje en kro, så har du chancen! 

 Der er fundet et lig af en stolt fasan i skoven, 
dækket af præcis 100 pandekager! Årsagen 

Frøken Maria faldbyder fauns mås  
i Faekhalens mørke 

Den vellystne faun Cesteres værge, Frk. Maria, 
skyede ingen midler for at byde sin myndling til, 
for folket på Faekhalen i går aftes. Imens det 
sanseløse væsen dansede rundt, tog hun bud fra de 
som havde mønt på sig og lyst i lommen. Kan 
dette forsøg på, at sælge sine stakkels medborgere 
have forbindelse til sagen om Felix Handelsmand? 
Lad Vide undrer sig over, om Frk. Maria og Felix 
skulle have ondt i sinde med Edderkoppernes 
Dronning. Hvornår griber vogterne ind overfor 
dette åbenlyse kartel? Sandt er, at intet væsen 
længere er sikkert i Skovpasset! 

Kaptajnen vil have DIG! 

Slut dig til Rolan’s Svende! 

Urkraften vækket i søen 
Hertil aften har Edderkoppedronningen og 
hendes hof, udført et stort ritual og derved vækket 
en mystisk Urkraft af ukendt styrke. Den 
overnaturlige kraft har tilkaldt andre mægtige 
væsner, som alle drages af Urkraftens energi. Flere 
vidner har set tjenere af tidlige fjender af 
Skovpasset, ankomme til området. Er Skovpassets 
eksistens i fare? Hvorfor holder Dronningen ikke 
hof længere, mens forræder edderkoppen stadig er 


