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KORT NYT 
 Brødrene Parsel’s Cirkus har ladet folk 

slå ihjel af de mystiske Vaner, hvorefter 
de med det samme blev genoplivet igen. 
Ofrene beskriver et overvældende syn af 
svundne guder og dæmoner og 
Vanernes oprindelse. 

 Dværgene vågnede op til noget af en  
overraskelse i morges. Det viser sig, at 
nogen i nattens mulm og mørke har 
placeret en kanon og et par lilla trusser  
i klanhallen. Er det mon de samme der 
har hugget alle deres våben og skøde? 

 Brødrene LP, også kendt som 
”Vinylbanden” har endnu engang skabt 
ballade gennem tilfældig vold. 
Lensherren overvejer dusør. 

 Ellepiger er set i går i nærheden af 
Faekhalen. Pas på jer selv når I færdes i 
natten, kære indbyggere.  

Arenakamp & Skull Fight 
 

I dag, 1 klokke efter middag (kl. 13.00) 
afholdes både Arenakampene og den store 
Skull Fight turnering. Arenakampene byder på 
tvekamp, med og uden våben, stokkekamp og 
bueskydning. Arenakampene afsluttes, 
traditionen tro, med den store Ringkamp, 
hvor Nr. 7 fra Seglet, indtil videre er den 
overlegne vinder med hele to sejre i træk!  
 
Skull Fight’en afholdes i Skjoldheim hvor 7 
hold indtil har meldt deres deltagelse.  
 
Som altid, kan du sætte dine penge på 
deltagerne og holdene, og arrangørerne 
garanterer retfærdige odds. 
 
Der er ingen tvivl om, at vi får en fantastisk 
”kampdag” i dag! Så kom og meld dig til! 

Blodig brud: ”Jeg fortyder intet!” 
 

Nybagt brud både griner og græder efter  
kannibalistisk invdvielsesritual. 
 
Af Kragekloen 
Det har været en blodig fredag i  
Skovpasset. Aftenmørket har  
genlydt af kamplarm, Smert- 
enshyl og dyriske brøl. 
 
Konflikterne er for mange og for indviklede 
til at udrede her, men det startede alt sammen 
med et bestialsk ritual ved skovfolkets 
bryllupsfest: For at blive indviet i stammen 
måtte den nygifte brud fortære sin egen fars 
hjerte. 
 
”Det var frygteligt, men hvis det var det der skulle 
til for at jeg kunne være sammen med min 
udkårne...” fortæller bruden, stadig med sin 
fars indtørrede blod tværet ud i ansigtet.  
 
”Jeg fortryder intet! For nu er jeg en del af flokken,” 
proklamerer hun urokkeligt. Og på spørgs-
målet om hun ville gøre det igen, lyder svaret: 
”Man skal aldrig sige aldrig.” 
 
Bruden trøster sig med at hendes far efter et 
heftigt jagtritual nu går levende rundt med en 
gylden hjorts hjerte bankende i brystet. Det 
heldige udfald er dog en uventet lappeløsning 
på en tradition der hurtigt udløste blodig 
forargelse blandt byboerne. 
 
En væbnet styrke har således spredt død og 
ødelæggelse på egnen og udløst gengælds- 
aktioner fra skovfolket og ulvene. For den 
lykkelige brud lader de talrige tragedier dog til 
at være en ringe pris for ægteskabelig idyl. 


