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DET STORE LOTTERI 
Henvend dig til kapellet og køb en kupon. 
Du vælger 5 tal, måske er det dig som vinder 
den store præmie på 10 guld. 

1 kupon koster 1 sølv 

5 rigtige = 10 guld 

4 rigtige = 1 sølv 

3 rigtige = 1 kobber 

(ved flere vindere af 5 rigtige deles præmien) 

DRONNINGENS MAGT VAKLER 
Rygter vil vide, at Blodelver-dronningens 
magtgrundlag, står på gyngende grund. Den 
kære dronning, har i følge disse rygter, ikke sin 
befolknings opbakning, hvilket er til glæde for 
nogen, sorg for andre og bekymring for Lad 
Vide. I den forbindelse har Lad Vide haft den 
særlige fornøjelse, at tale med den smukke 
dronning, som har følgende at sige i denne sag: 
”Min magt er bestemt ikke på gyngende grund! Jeg 
har sammen med mine rådgivere, udfærdiget en lov; 
en dronningelov. Vi lavet denne lov, fordi alting 
handler om folkets trivsel og velfærd, og denne lov 
kan beskytte mit kære folk, så længe de er i byen. Vi 
har udnævnt Beskyttelseslauget til at være den nye 
Ordensmagt, da de som vi, ønsker at skabe en by 
med fred og velstand.” 

HEKTOPISK PAS ER FUP 
I går aftes, var Lad Vides nyhedsbringer gået 
”under cover” som en simpel og naiv 
kobbermønttæller, med det formål, at 
undersøge de nye Hektopiske Pas, som kan 
købes i Kapellet. Rygtet vil vide, at kroen ikke 
kun er en kro, men en ny selvstændig krostat, 
kaldet Hektopia, med kroværten Hektor som 
den almægtige enevældige leder.  

Efter at have betalt en uhørt pris på 1 
guldmønt for selveste passet og en 1 sølv i 
stempelafgift, kombineret med en masse 
bureaukrati, med manglende kvitteringer og 
des lige, stod undertegnede endelig med passet 
i hånden. 

Stor var overraskelsen, da selveste Hektor 
tilsyneladende ikke vidste, at passet eksisterede 
og fremfor at få adgang til Hektopisk øl og 
muligheden for, at komme forrest i køen, blev 
jeg behandlet som en ussel hund og sat til at 
være vagtkaptajn i hele 15 minutter.  

Så hold dig fra det Hektopiske Pas, kære læser. 
Det er fup og fidus, som alt andet på Kapellet! 

Mød din skæbne i ”Åndehullet” 

Talisterne tilbyder: 

-Spådomme & Tarot................................................ 2 kobber 

-Drømmetydning.....................................................2 kobber 

-Find dit sjæledyr......................................................2 kobber 

-Voodoo/Ritualer.......................................................5 kobber 

-Livsstilvejledning.....................................................1 kobber 

-Psykologiske samtaler .......................................... 3 kobber 

Må stjernerne bistå dig i din færd! 


