
LV4. Fjerde udgave 

Et Sandt MesterværkEt Sandt MesterværkEt Sandt MesterværkEt Sandt Mesterværk    
”Den Fede And” ejer nu Fäekhalên's store 

mesterværk. Stjålet eller købt? Hvad er det 

egentlig værd? 
Kilde: En knægt ved navn Vladimir. 

SladderspaltenSladderspaltenSladderspaltenSladderspalten    
Tristan Skyggekvist er fanget i et spændende tre-

kantsdrama. I går aftes blev han forlovet med 

intet ringere end to sigøjnerkvinder, men desvær-

re for den store charmør, blev han senere på nat-

ten dolket i ryggen, fordi den ene af de to piger, 

fandt ud af hans frimodige hensigter. Den anden 

pige ønsker ikke at tale med ham efter fadæsen, 

men bærer dog endnu forlovelsesringen. Elsker 

hun mon stadig Tristan? Eller er der en anden 

årsag? 

 

Ifølge førstehåndsvidner, har Korpusmagikerne 

tydeligvis ikke styr på økonomien. Disse trold-

mænd aner simpelt hen ikke, hvor deres penge er 

og vi har erfaret, at de har overladt økonomisty-

ring og indretning af boligen, til noget så ringe 

som Gobliner. Korpusmagikerne har virkelig mi-

stet deres troværdighed i dag. 

 

Lokal hæderskronet skribent, overfaldet og røvet 

hele to gange! "Jeg ved ikke hvorfor jeg pludselig 

er blevet et mål for disse brutale barbarer” udta-

ler en tydeligt rystet skribent. ”Jeg gør jo kun mit 

ærlige arbejde. Kan man få høje hatte i stål?” 

 

Det lader til, at varulvene kommer fra dværge-

nes miner! Vi har fundet ud af, at dværgene ik-

ke længere vil sælge sølv og flere beviser peger på, 

at de står i ledtog med dem. 

En lokal sigøjner mener der måtte være en sølv-

mur nede i minerne, som dværgene slog hul på, 

og på den måde slap varulvene løs. "Og så er det 

ligesom et hvepsebo - slår man hul, går de amok 

og forsvarer sig.", udtaler en forfærdet sigøjner. 

 

Kom med DIT sladder. Vi elsker sladder!  

Arbejde og MadArbejde og MadArbejde og MadArbejde og Mad    
Der er ikke noget, som hårdt arbejde og et 

godt måltid mad, og det er tydeligt at se til-

fredsheden i Dværgenes ansigter. Den hyg-

gelige dværgehytte, lokaliseret ved siden af 

den efterhånden berømte Minekløft, pry-

der landskabet i den lille lund. Udover mu-

lighed for, at arbejde i minerne, hvor der 

allerede er fundet to Lunardrupiner, samt  

en hel del Jernmalm, kan man også smage 

det fine dværgesprit, særligt lavet til både 

børn og voksne. De venlige dværge, nyder 

også at servere (og spise), veltilberedte dvær-

gepølser og den berømte dværgebacon. 

Der er ingen tvivl om, at dværgenes hytte er 

et besøg værd, for både familien og den 

sultne kriger. 

Advarsel: Storsvindler på spilAdvarsel: Storsvindler på spilAdvarsel: Storsvindler på spilAdvarsel: Storsvindler på spil    
For tiden plager en storsvindler 

Skjoldheim. Han fortryller folk ved hjælp 

af Handelslaugets Laugmester-medaljon, 

som han stjal tidligere på dagen. 

Vigtig kamp afgjort i dagVigtig kamp afgjort i dagVigtig kamp afgjort i dagVigtig kamp afgjort i dag    
I dag sloges Vampyrerne mod Vikingerne. 

Resultatet blev overraskende nok: 

 1-0 til Vampyrerne. Rygterne svirrer om, at 

de ydmygede, forslåede, nedtrådte og pin-

ligt berørte Vikinger vil tage hævn. Vampy-

rernes respons til dette var:”Og?” 
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