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NY TURNERING I FAEKHALEN 
Endnu engang har du mulighed for at tjene 
gode penge i kroen Faekhalen. 
Træhugningskonkurrencen fortsætter i dag og 
Poul fra kroen har billetterne der kræves for 
deltagelse. Det koster 2 sølv at være, hvor 
vinderen tager hele puljen. Indtil videre er 
rekorden 28 kævler på 3 minutter! 
 
Faekhalen dækker desuden op til et lækkert 
ostebord, hvor du har mulighed for at smage 
spændende og eksotiske oste. 

KORT NYT 
 Zishra Al har officielt udnævnt sig selv 

som ejer af Engstad i udkanten af 
Skovpasset. På trods af masser af plads, 
kræves der nu tilladelse til at opføre 
bygninger i området. Zishra Al har 
specialiseret sig særlige fester, hvor 
forretningsforbindelser uformel kan 
mødes diskret. 

 Tempelpladsen ønsker at slå en ting fast: 
De ligger ikke i den laveste ende eller den 
bagenden af Lavborg! Tempelpladsen 
ligger i Højborg! De vil nu kæmpe for 
deres Fristads-status, fordi de er trætte af 
al den palaver og uro som skabes af 
Højborgs indbyggere. 

Hvor ven han sad med ondt i krop, 

For han kunne ikke få humøret op. 

Han derfor til sin læge gik 

Og hør det råd, han derfra fik. 

”Min gode mand, jeg ved et sted, 

Hvor ensomme finder kærlighed. 

Her er te og nøgent kød, 

Blussende kinder og dansende skød. 

Gyldent hår og manddoms sværd. 

Findes i tehuset underklær’ 

Hos madammen i Tehuset Tusindfryd!” 

 

Tehuset De Tusind Fryder forefindes 

i Skjoldheim 

”Faust - sig mit navn” 
- et øjebliksbillede fra Tehuset 

(Det er Faust der ligger nederst) 

KROER TRUER MED LUKNING 
”Øl skal drikkes i kroerne!” Denne kontante 
udmelding kommer samstemmende fra alle  
kroerne. Personalet er trætte af, at samle 
ølflasker op udenfor kroerne og er frustrede 
over at gæsterne ikke forstår riskoen ved 
knuste flasker på gader og stræder. ”Hvis vore 
kære gæster ikke forstår, at øl skal drikkes i kroerne, 
ender det måske med at at vi må lukke dem på 
ubestemt tid” udtaler alle kroejere. Kort og godt: 
Drik din øl i kroerne! 


