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MANGLENDE LAUGARTEFAKTER 
Laugene er en vigtig del af Skovpasset og de 
bærer et stort ansvar for byerne og deres 
indbyggere. Derfor har alle laug de såkaldte 
Laugsartefakter, en betegnelse for magiske 
genstande der repræsenterer laugsformændene 
og laugenes øverste rådsmænd. 
Veldokumenterede rygter vil vide, at disse 
Laugsartefakter ikke er, at finde i de respektive 
laug, hvilke juridisk set betyder, at laugene ikke 
har officiel hjemmel til at kalde sig et laug.  

Lensherren har derfor sendt bud efter en 
kontrollant, som på hans vegne vil kontrollere 
alle laug i Skovpasset. I det tilfælde, at et laug 
ikke har alle 5 laugartefakter, kan lauget blive 
erklæret ugyldigt og ikke kun miste status, men 
også de goder som lauget nyder godt af. 

Lensherren har udtalt følgende i et brev til Lad 
Vide: ”Det bekymrer mig dybt at høre, at laugene som 
er en vigtig instans i opbygningen og vedligeholdelsen 
af vores samfund, ikke lever op til de krav og den tillid 
jeg har til dem, hvis det altså er sandt, at de ikke 
bærer de officielle mærker, vi har skænket dem hver 
især. De må forstå alvorligheden af dette regelbrud og 
derfor vil jeg sende en kontrollant, for at sikre, at de 
lever op til deres ansvar.. 

Her til morgen har jeg konsulteret en af mine ærke-
troldmænd, som er i stand til, at ødelægge artefakterne 
uanset hvor i verdenen de findes og på den måde 
opløse lauget og gøre laugsartefakterne ubrugelige. Det 
skal pointeres, at folk som bærer en laugsartekfakt 
ikke nødvendigvis vil blive betragtet som et fyldestgjort 
medlem af det pågældende laug! Hvis lauget ikke kan 
samle deres 5 laugsartefakter, ser jeg mig desværre 
nødsaget til at opløse lauget, indtil et nyt kan tage dets 
plads. Fremover skal alle laug og deres medlemmer 
registreres, så vi kan genskabe tryghed, stabilitet og 
fremgang i Skovpasset.” 

NYE POSTER I BYRÅDET 
Byrådet i Skjoldheim har afholdt deres første 
byrådsmøde i denne sæson. I Borgmester 
Gorms fravær blev Sven Guldtand udnævnt 
som vice-borgmester. Derudover er Baron Otto 
Gyldensten blevet udnævnt som midlertidig 
Skattemester, mens Greve Grønfjer er 
udnævnt som Dommer i Skjoldheim. 

Smeden McAllister, inviterer alle 
smede til at hjælpe med at betjene 
de mange kunder i Høj.. Lavborg. 
 
Det kan knibe for den gamle, 
erfarne smed, at følge med i 
ordrerne, især nu hvor der tilbydes 
Magiske Låse, Artefakter og den 
unikke ”McAllister Opgradering” 
der giver to-håndsvåben 4 i skade! 
 
Lad os dele viden og erfaring. Jeg er 
klar til at dele min viden - også 
hemmelighederne bag min rigdom 
og succes. 
 

Ærbødigst Sir Alain McAllister 

KORT NYT 
 Hvem er Hr. Gruber fra ”Den Gyldne 

Middelvej”? Hans egne folk hentydede til 
Lad Vide, at Hr. Gruber har sit eget 
speciale-område, af en mere kødelig 
natur. Endnu en eksotisk vare fra den 
nyankomne Handelskaravane. 

 Dværgene skulle eftersigende have forsøgt 
at fjerne Varnak fra hans grav. Det vides 
dog ikke hvorfor, men de skulle i følge et 
pålideligt vidne, have fundet noget 
interessant og ladet liget blive i graven. 


