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NY KRO I ORKLEJREN 
Søger du en kro uden fine forhold, hvor en øl er 
en øl og en ork er en ork, så skal du besøge den  
nye ork-venlige kro ”Det Fulde Svin” i Orklejren. 
Kroen byder på gode drikke, lydige tjenere og en 
fabelagtig indretning, med plads til både roman-
tisk stjernekiggeri og kædedans omkring bålet i 
kroens midte. 
I ”Det Fulde Svin” er alle velkomne uanset bag-
grund eller race. Som navnet antyder, spiser man 
ikke på ”Svinet”; til gengæld får du øl, cider og 
mjød i uovertruffen kvalitet til en billig penge. 

NY LAUGSLOV 
Da det ville blive for dyrt, at erstatte de ødelagte 
Laugsartefakter, har Lensherren besluttet, at æn-
dre loven omkring Laugene. 
Ændringerne er som følger: 
 
 Et Laug skal bestå af mindst 1 Laugsmester 

og 4 medlemmer. 
 
 Et Laug behøver ikke Laugsartefakter for, at 

blive anerkendt som et officielt Laug. 
Laugsartekfakterne vil dog blive betragtet 
som særlige prestigeobjekter, og det Laug 
med flest Laugsartekfakter, vil være blandt 
Lensherrens personlige favoritlaug og vil 
dermed nyde hans personlige omtanke. 

 
 Et Laug skal  have et officielt udstedt Laugs-

brev, hvorpå dets medlemmers navne står. 
Dette Laugsbrev skal altid være opdateret og 
bæres af Laugsmesteren. 

 
Disse ændringer effektueres med det samme. Alle 
Laug bedes derfor hurtigst muligt skaffe et Laugs-
brev hos Laugsadministratoren. 
Lad Vide er spændt på at se hvor mange Laug der  
   registrerer sig i forhold til de nye love. 

ORKER INDTAGER SKOVPASSET 
Orkerne har slået sig ned i den nordøstlige del af 
Skovpasset og har allerede skabt lidt bekymring i 
byerne. Om end de kun er på gennemrejse, er der 
allerede sket et par ”uheldige misforståelser”, men 
det er som orkerne selv udtaler: ”..kun på grund af 
mennesker, som ikke hører efter.. Og så sker der uheld.. 
øhh.. misforståelser”. 
Orkerne ønsker at slå fast, at de ikke er kommet 
for at føre krig, samt at folk er velkomne til at be-
søge dem, for ved selvsyn at se, at de bestemt ikke 
er brutale barbarer der slår tilfældige folk ned. 
Borgerne i Skovpasset er også meget velkomne til 
at besøge kroen ”Det Fulde Svin” som drives af 
mennesker og som rygtet siger, har den bedste øl 
og mest afrettede betjening i Skovpasset. 

Tempelpladsens Vejrprofets forudsigelser 

Morgen 
10°c 

Formiddag 
15°c 

Aften 
7°c 

Eftermiddag 
18°c 

Solens opvarmning af de lokale Ley-linjer, vil i dag 
skabe særlige gunstige betingelser for ritualmagi.  
Dette betyder også, at øl smager bedre end det plejer. 

KORT NYT 
 ”Den Farvestrålende Fjer” har fået en kæm-

pestor kanon! ”Den kan sige Kabooom”, udta-
ler den sørejsende handelsmand ”Krudtfjer”. 
Kanonen bruges selvfølgelig kun i selvfor-
svar, men har en kort lunte. Den skulle efter-
sigende være lige effektiv om man skyder 
efter duer eller galleoner. 

 Et nyt Lægeakademi er åbnet på Tempel-
pladsen. De ønsker at udbrede deres viden 
om lægekunsten og vil hjælpe alle, der har 
brug for deres ekspertise. Lægeakademiet 
modtager gerne alle former for donationer, 
og gerne i naturalier. Alkymisten Hannah 
har allerede doneret tilfredsstillende. 

 Harehjortens Kaffebar tilbyder flere forskelli-
ge typer af kaffe til de kaffetørstige! Kaffeba-
ren har åbent, når den har åbent indtil den 
lukker. Du finder ”baren” udenfor Højborg. 

Til ”Kunstnerne”: Jeg har fundet den bedste pen-
sel. Lad os mødes i ”Det Fulde Svin” kl. 21.30. 


