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HEKTOPIA TIL SALG 
Skødet til Hektopia findes! Dette betyder, at 
ejeren har mulighed for at gøre krav på det 
område i Skjoldheim, hvor Hektopia lå før i 
t i d e n .  F o r  n u v æ r e n d e  b e f i n d e r 
Borgmestergården og fængslet sig på denne 
grund. Det bliver spændende at se hvem der 
træder frem og gør krav på det gamle Hektopia. 

SPORTSNYT FRA ARENAEN 
Endnu engang stod Gilberts Gladiator Cirkus 
for Skovpassets store sportsbegivenhed. Her er 
resultaterne for denne sæsons kampe: 
Vinder af ringkampen, blev igen Seglet nr. 7, for 
anden år i træk. Han var ubesejret i samtlige kampe.  
 
Der var i år fem hold der deltog i Skull-fight 
turneringen. Oprindeligt var der seks hold, men 
det var skamfuldt, at se Amazonerne trækkes sig 
efter en hel times enetræning. Man mener dog 
at grunden til deres svigefulde fravær var, at de 
blev bange da de så, at de andre deltagere var 
mænd! 
Dværgene som efter talrige opfordringer og 
provokationer, og som med tvivl i hjertet om 
deres mså ben kunne bære dem til kamppladsen, 
stillede endelig op til turneringen. I sidste ende 
var det dog for meget for dem og de træk sig 
efter en enkelt kamp.   
Til gengæld stillede De Gæve Søfolk op med 
hele to hold; den ene ledt af Gulfjer og det 
andet af Blåfjer. 
Det var dog de forsvarende mestre, Seglet som, 
fuldstændig ubesejret med 15 point der vandt hele 
Skull-Fight turneringen. Blåfjer og Gilberts 
Gladiatorer delte anden pladsen med 6 point og 
Gulfjer på tredjepladsen.. 
Gilbert Gladiator Cirkus takker deltagerne for 
deres engagement og kamplyst. Lad os håbe, at vi 
kan bevare denne stolte tradition i Skovpasset   
  Mange år fremover.. 

SØSTRENE GRIMM 

..har fanget nye forsyninger 

af små forsvarsløse skovfe’er. 

Sælges kun i aften for en slik. 

Bemærk: Begrænset 

holdbarhed i lukket glas. 

 

Sælges kun i lukkede glas. 

KORT NYT 
 Varil Mortis er blevet dræbt af de 

”nøgne mænd” fra Tora’en. Det 
interessante er, at det var hans egne 
mænd der udførte udåden og utroligt 
nok, er han blevet genoplivet igen. Dette 
betyder dog ikke, at hans trofaste lærling 
Riga Regalia ikke vil hævne sig. Om hun 
gør det eller ikke gør det, ved vi ikke.. 

 Dværgene har mærket naturen på tæt 
hold, da de frivilligt smagte på 
Naturfolkets chili-snaps. Især en af 
dværgene skulle efter sigende have taget 
flere slurke, før det gik op for den 
skæggede stakkel, hvad det var han 
hældte ned i svælget. Hans brystplade 
skulle eftersigende havde siddet meget 
stramt på den ”lunkne” dværg bagefter. 

 Vampyrerne skulle efter sigende lede 
efter et stenhjerte, men hvad det skal 
bruges til, vides dog ikke. 

 Der går rygter om, at Skovprinsen har 
ligget med en udød i al sin kådhed. 
Hans Højhed benægter selvfølgelig disse 
rygter, men det er netop den afvisning af 
fakta, der gør rygtet endnu mere sandt. 
Så det er åbenbart ikke kun dværgepiger 
han er interesseret i. 


