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KORT NYT 
Handelsruterne er åbne og klar til at 

fragte dine varer. Bemærk: De er 
flyttet hen ved siden af 
Alkymistmesterens hus i Bazaren. 

En mystisk kasse er blevet båret ud af 
limbo af flok eventyrer og ned til 
Tempelpladsen. Nogle af dem er 
efterfølgende blevet syge af den 
såkaldte ”Limbosyge”. 

A troubled traveller, Mr. Noize, is telling 
stories of bold adventures. Most of 
them are of his own exploits and 
you will be able to hear the 
fascinating tales in your local inn. 

Odds har udvalgt 15 unikke deltagere 
til, at kæmpe om den fantastiske 
sum af 5000 Korint! Følg 
deltagernes fremgang i Lad Vide. 
Hvem er din favorit? 

Lægerådsmøde kl. 15.00 på Faekhalen 
for ALLE læger! Dagsorden: 
Udbrud af nye sygdomme og 
diskussion af lægefaglig teori. 

Madame X for de adelige 
Ejeren af den fabelagtige Madame X, 
hvis rigtige navn står i det uvisse, bød 
Lad Vides skribent, LaHeur, på et glas 
fortryllende kirsebærvin og en hyggelig 
snak. Ejeren fortalte ivrigt, at han så 
frem til traktementet for de adelige, 
som bliver afholdt kl. 20.00 i aften. 
Madame X udtrykker tilfredshed med, 
at adelen lader sig forpligte til 
dannelse, ved at ”lade deres ganer 
massere hos Madame X”, som ejeren 
smilende udtrykker det. 
Lensherrens repræsentant deltager 
også ved arrangementet i aften med 
en særlig vin, fra selveste Lensherrens  
veludrustede vinkælder og endda uden 
etiket! Ejeren ser det som en stor ære, 
at selveste Lensherren anerkender den 
festlige begivenhed og ser frem til at 
forkæle sin gæster. Familien 

Bagers 
Emporium for 
Søde Sager 

(Pandekagebo
den) er 

interesseret i 
at hyre hjælp 
til en rimelig 

pris. 
Langt væk, 
men tæt på! 

Et handelshus af 
Hobbitter for alle. 

Besøg os i 
(Lav)Højborg. 

Posthuset er åbent! 
Vi bringer, skriver og oplæser 
dine breve i hele Skovpasset. 
Beskyttet udbringning tilbydes 
også til særlige breve. 
Kom og hils på os ved vores 
indvielse kl. 11.00 i Bazaren. 

Vampyrprinsens Gravkammer 
Ved midnat kan en gruppe af 4 
udvalgte eventyrer bryde ind i 
Vampyrprinsens Gravkammer i Minen. 
Besøg Minemesteren for mere 
information. Unikke skatte og farer 
venter forude! 

Skovpassets kromesterskaber 
Elsker du at udfordre dig selv og andre, 
så er Skovpassets kromesterskab lige 
noget for dig. 
Her foregår turneringerne: 
Kl. 14.00 rafleturnering i Den Stolte 

Fasan 
Kl. 15.00 armlægningsturnering i 

Faekhalen 
Tilmeld dig før turneringen starter.. 

Vinderen af hver turnering får adgang 
til det særlige traktement med 
Skovpassets adelige i aften hos 
Madame X kl. 20.00. 
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