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DONATIONER 
Lad Vide har modtaget flere ”donationer” i løbet 
af natten, men efter grundig overvejelse, har 
redaktionen kommet frem til den konklusion, at 
disse ”donationer” nok tilhører andre personer.  
Derfor kan du sikkert finde de ting, som du har 
mistet hos Lad Vide..  

NYT MORDOFFER VED SØEN 
Igen i nat blev liget af en kvinde fundet ved 
søen. Som tidligere, manglede hun hjertet og 
leveren og en af hendes kinder var skåret af. 
Heldigvis råbte vidnerne morderen an og 
forhindrede derved afskæring af den højre kind. 
Det mest interessante er dog, at et tydeligere 
signalement af morderen, nu er mulig. Han 
beskrives som mørk-klædt, bærende en 
”smilende” maske og en stor sølvhalskæde med 
et ulvehoved. Et af vidner beskrev scenen som en 
”makaber komedie”. Det er ikke lykkedes at 
fange morderen, men det forventes dog at lovens 
lange arm, snart vil fange forbryderen. MEISLING ER VÆK 

I nattens mulm og mørke er professor 
Musling forsvundet med assistenter og 
laboratorieudstyr. Dette har efterladt et stort 
kaos hos den stakkels nabo Mira Miriam, som 
efter bedste evne har overtaget alkymistens 
forladte laboratorium. Skulle du have brug for 
hendes evner, vil laboratoriet være åbent i dag 
mellem kl. 15.00 og 17.00. Om Miiesling 
nogensinde kommer tilbage vides dog ikke.. 

KORT NYT 
 Amazonerne leder efter en kvindelig 

dværg, da de mener, at nøglen til at 
finde det femte element, ligger skjult i 
dennes skæg. Andre rygter vil dog vide, 
at den tidligere alkymistmester ligger 
inde med dette femte element. 

 En anonym mandsperson har afsløret 
overfor Lad Vide, at den berygtede tyv 
skulle være at finde blandt Naturfolket. 
Redaktionen betvivler dog denne 
anklage, da samme person efterfølgende 
indrømmede, at han søgte hævn over 
Naturfolket.  

 Der går også rygter om, at Vampyr-
herren har solgt sit eget hjerte. Til hvem 
og til hvilken pris vides dog ikke.  

 Ellefolk er kommet til Skovpasset. I aftes 
manipulerede en ”sød” Ellepige en ung 
mand, til at gå ned til søen, smide tøjet 
og gå ud i vandet, hvor han forgæves 
kaldte på hende. Advarsel: Søen er farlig 
om natten! 

 Bjørn, den tidligere alkymistmester, 
føler sig groft snydt og taget ved næsen 
af Professer Meisling, da han af ukendte 
grunde og i al hast forlod Skovpasset. 
Derfor vil han stille den nye alkymist-
mester til regnskab for sin svie og 
smerte. Og det bliver dyrt! 

JARLEN OPFORDRER TIL TYVERI 
Jarlen af Kapellet synes der er for mange tiggere i 
hans nye indtægtskilde, kroen Faekhaelen. Han 
vil derfor gerne opfordre tiggerne til, at begynde 
at stjæle fra folks lommer i stedet for at tigge, af 
den simple grund, at der er mere værdighed i at 
stjæle og på den måde rent faktisk yde en indsats 
for pengene. Lad Vide støtter op om forslaget og 
glæder sig til, at få testet byernes nye fængsler.. 

DEN FEDE FAUN 
-”Nyd Livet i de Levendes kro” 
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