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OVERFALD PÅ FAEKHALEN 
Gilbert og William Halvmåne er blevet forsøgt 

røvet på Faekhalen i går aftes. De to mænd sad 

fredeligt og spillede kort, da nogle skumle 

personer med fjer i hatten, også kendt som Gaston 

og hans sammensvorne dukkede op. Disse luskede 

forbrydere holdt Gilbert og William op med 

pistoler og bad dem om, at aflevere alt hvad de 

havde i deres lommer. Til deres overraskelse trak 

Gilbert en ladt pistol og råbte ”Røveri”, hvilket 
straks fik kroens personale til at reagere og komme 

gæsterne til undsæting. Gaston og hans 

sammensvorende flygter fra stedet, men skyder 

William i skulderen på vej ud. Da Gilbert og 

William frygter at forbryderne venter på dem 

udenfor kroen, beder de  Seglet om eskorte til 

deres telt og opdager ganske rigtig, at røverne 

netop venter på dem. Heldigvis fortrækker røverne 

da de ser, at de er i undertal. Gilbert og William 

ønsker dog at Gaston skal fanges og udlover i det 

henseende 2 guld for tilfangetagelsen af Gaston og 
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 Solrigets Akademi, Solus Luminus, er 

interesseret i at undersøge og kategorisere 

artefakter med det formål at købe dem. 

 En farlig straffefange er sluppet fri. Hans 

navn er ”El Lobo” og han betragtes som 
yderst farlig. Kendetegn: har en sort ravne- 

tatovering i panden, en sort ulve-tatovering 

mellem øjnene og sorte streger på over og 

underlæben. Hvis man bringer ham til 

Drogeriet i live, kan man få en god dusør. 

Der gives ingen dusør hvis han er død. 

 Dværgekvinden som fødte misfosteret 

insisterer på, at det er et perfekt og smukt 

dværgebarn, som dog bærer visse 

karakteristiske træk fra sin fader. Den 

stakkels dreng har dog endnu ikke mødt sin 

far og vi venter alle i spænding på, at han 

afslører sig selv.. 

 Borgmesteren over Skjoldheim som døde 

tragisk under et attentat i går, bliver hyldet i 

dagens Skull-Fight. Derudover bliver der 

afholdt en ceremoni hvori han begraves. 

 Skjoldheims nye byråd: Skatmester: Baron 

Otto Gyvelsten, Fungerende Borgmester: 

Gilbert Severinus, Overdommer: Grev 

Grøn, Vagtkaptajn: Erik Haraldsen. 

 Viceborgmester: Korbis S. Ulfelt, Doktor 

Icass Won Faustesen vil gerne udtrykke sin 

utilfredshed med de sandheder der står i Lad 

Vide, fordi det skader hans forretning og det 

får ham til at fremstå som en skidt mand, 

hvilket han ikke kan lide. Han vil derfor 

gerne opfordre folk til at komme og snakke 

med ham, så de kan se hvor 

imødekommende han er. Han fjerner også 

deres psykiske lidelser ganske gratis. 

 Madam Fleur Bouquet efterlyser 

gerningsmanden som stjal to kontrakter til 

hendes blomster. En dusør udloves på 1 

guld pr kontrakt, samt en ”tur i høet”. 
Gerningsmanden kan genkendes på sin 

bowlerhat med spillekort. Han skulle 

 De Tusinde Fryder aholder en  
auktion kl. 0. 0 i Skjoldheim,  

hvor man kan vinde et besøg af en 
blomsterne i de luksuriøse  

gemakker.  
Overskuddet går til 
 velgørende formål.  

Hovedatraktionen er den endnu  
ikke udsprungne  

blomst Lotus.  
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