
NATURFOLKET SVARER 
Jeg, Skram Varulv af naturfolket, erklærer hermed 
at vi intet har at gøre med tågens tilblivelse. Dette 
postulat er pure opspind og ondsindede sladder-
bladsjournalistik rygter, som har i sinde, at skabe 
splid mellem menneskene i Skovpasset og Natur-
folket. Vi arbejder fremadrettet på, i samarbejde 
med menneskene, at nedkæmpe denne udefra-
kommende trussel. Vi indbyder implicerede parter 
til planlægning af en redningsplan på lørdag kl. 
18.00 nede hos os i skoven.  
Medbring selv aftensmad.  
Med håb om positiv tilbagemelding. 
Venlig hilsen Skram. Står stand. 
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KORT NYT 
 Baron Phillip kræver ægteskabet med Baro-

nessen opløst, fordi der ikke findes papirer 
på det indgået ægteskab. Rygtet vil dog vide, 
at det er fordi hun afviste ham i ægtesengen. 

 Roalds Ulve afholder tvekamp i deres lejr kl. 
16.00. Det koster 5 Korint at deltage. Vinde-
ren tager alt, plus en stor bonus fra Ulvene.  

 Bekymret borger er rystet over hvor hurtigt 
Lensherrens gavmildhed og storslåethed, er 
blevet glemt i forhold til Vizirens aggressive 
fremkomst. Vizirens hengivenhed bliver 
købt, men i virkeligheden er han en falsk 
hersker. Man kan jo ikke købe loyalitet og 
tillid for penge! 

 Klan Reinheim udlover en dusør på 150 Ko-
rint for Vizirens hjelm med penge. 

 Gøglerlauget stiller spørgsmål ved hvordan 
det kan være, at Vogterne ligner Amazoner-
ne og hvordan det kan være, at Amazonerne 
tillader mændene (Vogterne), at bære våben. 

 Kæmp din vej til lækre skønjomfru Marias 
hjerte ved Ravnens Rede kl. 17.00. Stor 
medgift og masser af kærlighed venter. 

 Et ægte kærlighedsbryllup mellem Draka og 
Morthus afholdes på Faekhalen kl. 15.00. 
Der vil efterfølgende være fest, med 1 gratis 
omgang betalt af det kommende brudepar. 
Alle er velkomne! Kom og dans og drik! 

BYRÅDSMØDE I SKJOLDHEIM 
Lensherren har i sin visdom officielt bekendtgjort 
følgende: 
 
1. Borgmester og Dommer af Skjoldheim 
Jarl Ragnar Sirius Dragehjerte 
Vice-Borgmester 
McAllister 
Vagtkaptajn 
Lotados Væbner 
Meddommer 
Bash 
Rådgiver 
Lotados 
Diplomat og handelsmester 
Svend Guldtand 
Æresborger og Rådgiver 
Vlad 
 
2. Alle anliggender omhandlende Skjoldheim skal 
foreligges Byrådet. 
 
3. Næste Byrådsmøde er fredag kl. 17.00 ved Rav-
nens Rede i Skjoldheim.  
Alle med relevante sager kan søge om foretræde 
for Byrådet. 
 
4. Byrådet har besluttet, at beskytte Skjoldheims 
borgere! 
Skriv dig på Borgerlisten og få alle fordelene! 
Giv et bidrag til byens kasse og opnå gyldig borger 
status! 
Skjoldheims motto:”Giv et bidrag til dig selv” 

Gøglerne Kro’Sangerne i Skjoldheim  

udfordrer alle i skovpasset til det nye  

banebrydende spil: Hattebingo! 

 

Der vil være en stor chance for præmier! 

Deltagergebyr: 3 Korint. 

Hat medbringes på eget ansvar! 


