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GROFT OVERFALD OG RØVERI 
I går, på selveste dagen for den store 
Markedsfest og på dagen for hans datters 
bryllup, blev den højt respekterede Svend 
Guldtand overfaldet og frarøvet sine nyligt 
anskaffede artifakter. Dette skete ved højlys dag. 
Svend Guldtand udtaler: ”Det er ikke tabet af de 
mange penge, men tabet af min stolthed og ære der 
tynger mig med sorg”. Ifølge Lad Vides kilder 
skulle mængden af penge, som for mange svarer 
til en livsformue, kun være en dråbe i havet for 
den rige købmand, men redaktionen håber dog, 
at han kommer i bedring over tabet..   

IN MEMORIUM 
Aldrig har så hjerteren en sjæl vandret på jorden, som 
vore afdøde Dronnings, der fornyeligt farede til vore 
forfædres haller. Som regent for alle, der var 
modtagelige for hendes gunst i form af racefrihed og 
et dybtfølt ønske om fred, formåede hun at samle flere 
folk i denne ånd, end det længe er set i områdets 
historie, selv om hendes godhed blev forrådt utallige 
gange. I sandhed var denne mørke verden, for uklar 
til hendes klare lys kunne skinne igennem. Hendes 
hof, mine artsfæller er rejst og flygtet i fortvivlelse eller 
af nød, og kun en ensom skriver ser endnu håb i 
området. Har du brug for pen og blæk, skal dine 
sager offentliggøres eller forsegles, så opsøg Den sidste 
Blodelver. Jeg er også bevendt ud i lægekundskaben.  
             Liron 

BRYLLUP STYRKER MONOPOL 
Vi var i går vidne til det storslåede bryllup 
mellem John, søn af Hymer og Eugenia 
Guldtand, nu kendt som Eugenia Guldtand, 
gift med søn af Hymer. 
Dette bryllup forener ikke kun to elskende, 
men også de to ældste og stolteste (red. og 
rigeste!!) handelshuse i det ganske land. 
Således er Handelshuset Hymer og 
Handelshuset Guldtand nu forenet ved 
blodets bånd. 
Det nye Handelshus vil fremover kalde sig 
”Det Frie Handelshus” og føre de stolte og 
bedste traditioner fra de to huse videre. Det 
Frie handelshus forpligter sig til altid til, at 
kunne levere den bedste service, faste og fair 
priser og den største tillid.  
Lad Vide er spændt på at se, om de sammen 
vil skabe et monopol, som vil udkonkurrere 

NY BORGMESTER UDNÆVNES 
Højborg vil indenfor kort tid få en ny 
borgmester udnævnt af Lensherre Viktor 
Adelskjold. Kandidaten til borgmesterposten er 
dværgen Tejnens søn, men posten er kun mulig 
under forudsætning af, at det lykkes dværgene 
at fjerne de fire troldsten ved søen. Hvordan 
dværgene vil løse den opgave bliver interessant. 
Mon Seglet vil låne dem deres mægtige kanon 
til at sprænge stenen i stykker?  

STJÅLNE VÅBEN FUNDET 
Seglet har netop fundet deres stjålne våben i 
kamparenaen. Interessant nok har en 
handelsmand tilbudt, at købe våbene. Hvem 
står bag denne dumdristige og meget farlige 
konspiration? En ting er at stjæle fra Seglet, 
men at plante våbene i arenaen og endda 
prøve at sælge dem til en handelsmand er 

DUEL VED FAEKHALEN 
Greven Jarl Fristad udfordrede i dag Dommer 
Feddersen til duel med pistoler. Tvisten 
bestod i, at de begge havde ligget i med den 
samme skøge og som de begge gjorde krav på. 
Duellanterne stillede op og de første skud 
ramte ingen af dem, mens smedjen blev svært 
ridset. Andet skud derimod, sårede begge 
duellanter som hver især blev trukket til side 
og helbredt. Skøgen som var stridens 
midtpunkt, sagde at de begge var svæklinge 
som hun ikke ville have noget at gøre med, 
med mindre penge også var involveret.. 


