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KORT NYT 
Lørdag kl. 11.00 har du mulighed for, at 

købe en overdådig brunch i 
Faekhalen for en fornuftig pris. 

På vegne af Ellearri afholder Gaum den 
Levende Martyr, messe lørdag kl. 
13.00 i Skjoldheim. Medbring et 
bæger, hvis du vil modtage 
Herskerindens velsignelse. 

Minen er åben hele lørdagen. Kom forbi 
og book en tid. Bemærk: Minen har 
udgravet en ny nedgang i 
Skjoldheim. 

Pandekagehuset sælger nu også slik! 

Maddyst hos Klan Reinheim 
Den stolte Dværgeklan Reinheim, 
afholder en særlig maddyst lørdag kl. 
16.30. 

Interesserede kokke skal lave en valgfri 
ret til 4 personer og selv medbringe 
ingredienser og køkkenudstyr. Retten 
skal serveres for dommerpanelet 
lørdag kl. 16.30 præcis. 

Efter dommerpanelet har bedømt på 
retten vil den blive solgt på auktion og 
pengene gives til kokken. 
Tilmelding senest kl. 22.00 i aften 

hos 
Dværgene i Højborg. 

Efterlysning 
På vegne af den Den Imperiale Kejser 
søger Sergent Tristan Ravneburg, 
forræderen James Mc’Alen, som 
skjuler sig i Skovpasset. Han er 
efterlyst for adskillige forsøg på 
giftmord på Imperiale adelsfolk. James 
beskrives som høj af bygning, meget 
tynd og med svagt rødligt hår. Han 
bærer så vidt det vides en sort frakke, 
hvid skjorte, sorte bukser og en sort 
hat. 

En tilfangetagelse belønnes med 200 
Korint af Sergent Tristan Ravneburg. 

Fred i Skovpasset 
Siden Hel opsteg til gud, har en 
beroligende fred sænket sig over 
Skovpasset. Med sig tog hun titanernes 
alter som før havde stået på 
markedspladsen. 

Enken blev spist af Fenris, men hendes 
tilbedere er tilbage og har oprettet en 
kirke i hendes ære. 

Rhealis flygtede da Dæmonen indså, at 
han ikke havde nogen chance for at 
vinde og det virker til, at det kun er 
hans kultister der ved hvor til. 

Izanami fik trukket døden ud af sig og 
har nu indtaget en fredelig plads hos 
forfædrene, hvor hun endelig har 
fundet fred. 

Selv om Skovpasset den seneste tid har 
oplevet fred, vil der altid være skumle 
handler i skyggerne, sære fænomener 
og mystiske væsner i området. Men 
dette er altsammen hverdag i disse øde 
egne. 

Limbo, dette underlige sted mellem 
verdener, der er kendt som et paradis 
for eventyrlystne personer og en grav 
for ulykkelige sjæle, er begyndt at blive 
meget aktivt. 
 
Ingen ved hvorfor og tiden må vise 
hvad det vil have af betydning for 
Skovpasset. Vil freden blive brudt 
endnu engang? Er der en ny trussel på 
vej? 

Kære læsere 
Lad Vide er blevet anklaget for at 
bringe falske rygter, opdigtede 
historier og generelt at have en 
useriøs tone. 
Redaktionen tager anklagerne 
alvorligt og har derfor besluttet, at 
Lad Vide vil ændre stil. 
Vi stræber derfor efter, at blive et 
seriøst medie, som bringer 
veldokumenterede rygter i jagten 
på sandheden og med en intention 
om, at få et mere seriøst indhold. 
Vi håber, at De kære læser, er 
indforstået med disse ændringer, 
hvilket vil have indflydelse på de 
indslag, rygter og historier som 
reaktionen modtager. Vi håber, at I 
stadig vil have fornøjelse af, at 
læse Lad Vide. 
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