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KORT NYT 
Hvis du vil have rejsning på sværdet, så 

gå til Elvira hos familien Dumernik. 
Dværgene oplyser til Lad Vide, at den 

tidligere Sheriff er uønsket i 
Højborg. Ifølge dværgene 
betragtes han derfor som lovløs i 
byen. Årsagen er redaktionen 
bekendt. 

Grev Von Günther har modtaget 
følgende trusselsbrev: ”Til Grev 
Günther. Jeg hører tyranen 
Thorlonius har givet dem en fin 
titel. Hvis du ikke vil have flere 
ubehagelige besøg der koster dig 
mønt, så mød mig på sletten kl. 10 
i aften og medbring 1000 Korint, 
så vil vi forlade Skovpasset. 
-Gråblod” 

Distriktets dommer Grev Van Den 
Fedtenlavs indbyder hermed 
Skovpassets adel til middag kl. 
18.00 og social sammenkomst. 
Hver adelig bedes medbringe 
deres egen tjener og service. 

Hospitalet og Smedjen er blevet 
bombet af ukendte gerningsmænd. 
Lad Vide kan endvidere fortælle, at 
Mudderkompaniet var de eneste 
der kom til undsætning på 
gerningstedet. Smeden Veulf har 
modtaget et trusselsbrev, hvori der 
stod ”Så kan du lære det!”. Han 
kræver kompensation fra Byrådet 
for ellers vil han ”citat: rive dem 
rundt i deres blegfede røvballer, 
citat slut”, som han så yndefuldt 
udtrykker det. 

Mudderkompaniet har netop oplyst Lad 
Vide, at de rent faktisk er hyret af 
Byrådet for 1750 Korint til at 
”beskytte borgerne”, men i 
virkeligheden skal de bevogte 
grænserne mod ”uspecifikke” 
fjender. De blåøjede lejesoldater 
føler sig dog både rigere og friere 
end nogensinde før, selv om de er 
købt for ussel mammon. Selv 
Kroværten i Ravnens Rede kunne 
betale dem end Byrådet! 

Flint Sølvblod er IKKE en del af Klan 
Reinheim og dermed ikke fredet 
eller under deres beskyttelse. Det 
er ikke sikkert, at han vil blive 
optaget i klanen på grund 
konsekvenserne af sine handlinger. 

KORT NYT 
Ravnens Rede afholder auktion kl. 

20.00. Her kan du blandt andet 
byde på våben, et skøde og mange 
andre interessante ting. 

Dværgene har brugt 1 time på, at 
genopbygge smedjen og har 
dermed styrket deres venskab med 
Hospitalet og Smedjen. 

Lægen Magnelius Broove har opdaget 
en ny sygdom kaldet ”Vølveskud”, 
som er en forfærdelig ryglidelse 
som danner en hård og klam 
knude i rygsøjlen. 

Fru Bager stormede ind på Lad Vides 
redaktion med høj stemmeføring 
og vred accent. Hun råbte, at Lad 
Vide skrev falske nyheder og da 
den forskrækkede Redak Teur og 
lamslåede La Heur, 
imødekommende spurgte om de 
kunne gøre noget for at rette 
fejlen, blev de affejet med en 
afvisende og fornærmet 
gestikuleren. Vi siger undskyld.. 

Faekhalen søger en ny dørmand og 
meget gerne en Golem som er 
specifik udvalgt af Fedtepeters 
kone. Fedtepeter er dog en kende 
tilbageholdende, da han føler sig 
presset af konen (som altid). 

Professor Constantin udlover en dusør 
på 100 Korint for tilfangetagelsen 
af den falske Professor Konstantin 
med ”K”. 

Ydronskjold erkender omfattende 
tyverier fra Faekhalen og Den 
Stolte Fasan til Lad Vide. 
Forbryderens rigtige navn er 
redaktionen bekendt. 

Postmesteren oplyser at MacAllister, 
der har været bortrejst, ikke har 
været informeret om det 
kommende valg af en ny Sheriff, til 
trods for sin position som 
Borgmester i Skovpasset. Hvad 
holder Byrådet ellers skjult for 
ham? 

Rygterne vil vide, at Lensherrens 
Lejemordere har sneget sig ind i 
byen. Lad Vide har fået denne 
uhyggelige besked fra en ukendt 
person der underskriver sig som 
”1373”. Gad vide om de illoyale 
adelsfolk i Byrådet vil få deres 
bekomst, efter uheldige 
kommentarer om vor elskede 
Lensherre? 
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