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Poul og Karstens 
fixerservice. 

Vi sælger skriftruller 
på alle maginiveauer 

og andre 
magiske genstande. 

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for lys fra limbo og smitsomme sygdomme 

Nat 
10°c 

Eftermiddag 
15°c 

Aften 
12°c 

Formiddag 
15°c 

Omtalte person er hverken leder eller en del af nævnte forespørgelse. Han er uskyldig og uskadelig. Nævnte genstand kan ikke relateres til det forespurgte. 

Mudderkompagniet 
udfordres! 

En broget flok af alt fra mennesker til 
dværge og simple indbyggere til 
adelige, gik til voldsomt angreb mod 
Mudderkompagniets lejr. Det udtales 
fra Sheriffen, at Mudderkompagniet i 
nogen tid har hærget borgerne i 
Skovpasset, ved blandt andet at 
gennmrode og røve deres hjem. 
Sheriffen udtaler i sin søgen efter 
Dommer Blackwood, at en mulig leder 
for Mudderkompagniet skal være 
pågrebet og forventes stillet for en 
retssag ved nærmeste lejlighed i 
Højborg. Er en intern krig under 
opsejling i vores ellers fredelige 
Skovpas? 
Lad Vide følger situationens udvikling 
med spænding og har DU nyt om 
sagen, så kontakt vor skribent LaHeur, 
eller gå direkte til redaktionen. 

Forandringer i Skovpasset 
Skovpasset er mærket af den øgede 
aktivitet i Limbo. Sære personligheder 
er kommet ud fra dette sære sted; 
endda folk som ikke var her tidligere. 
Det virker nærmest som om, at de 
kommer fra et sted langt væk herfra, 
men alligevel har en uforklarlig 
tilknytning til skovpasset. 
Det interessante er, at det virker som 
der er spor der leder tilbage til en 
henglemt tid og det ser ud som om, at 
Skovpasset vil blive konfronteret med 
begivenheder fra sin egen fortid. 
Den sære kasse som blev fundet i 
Limbo og som efterfølgende blev 
opbevaret hos Klan Reinheim, 
indeholder tydeligvis nogle farlige 
elementer. Det forlyder, at det ”Første 
Segl” er brudt, men ingen ved præcis 
hvor mange segl der er, hvad seglet 
holder indespærret eller hvad der 
kræves for at lukke det igen. Er 
Skovpasset endnu engang ved at  
definere sin egen skæbne og måske sit 
endelige fald? Bør vi ikke stoppe mens 
freden hersker? 

KORT NYT 
Baconsmeden har åbenlyst nægtet, at 

servere kød til Dværgene og er 
måske på vej til, at blive en 
grønskolling, siger anonym kilde i 
Højborg. 

Jeleux De Jeleux, Ridder af Bretonia, 
nedkæmper af kvinder, ønsker at 
oprette handelsrelationer omkring 
vin og militært udstyr. Ridderens 
væbner, Jean, udtaler at Bretonisk 
vin er meget bedre end den som 
fås i Skovpasset. En mulig 
konkurrent til Madame X? 

I går har Bjærgerlauget sammen med 
Baron Von Günther, antastet en 
mystisk ridder uden hverken 
borger– eller adelsbrev. Han skulle 
eftersigende have tilladt sig, at 
kræve sin plads forrest i køen, som 
en ægte Baron, dog uden at være 
det. Hvad tænker Lensherren mon 
om denne uforskammede opførsel 
og vil Vogterne gør noget ved det? 

Skribenten LaHeur gik tilfældigt ind i 
lejr, hvor der til hans store 
overraskelse stod en kanon! 

Mudderkompaniet ransager folks telte, 
stjæler deres penge og truer 
pressefriheden. De påstod at lede 
efter breve og stempler, men ville 
ikke forklare i nærmere detaljer, 
hvad de ledte efter. Vogterne bør 
stoppe denne kriminelle aktivitet 
nu! 

Den Alkymistiske Boksekamp afholdes 
ved Bazaren kl. 16.00. Der er 
selvfølgelig en god præmie til 
vinderen! 

Der er en generel mangel på 
ressourcer. Især urter og mos er i 
stor efterspørgelse. Priserne 
stigerne lnagt over det forventede. 
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