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KORT NYT 
 Høvding Sigvald afholder Blot for alle 

Asetroende kl. 11.30 i Skjoldheim.   
 Dværgen Fjalar har fået amputeret en kugle i 

træfning på ’Skideskuret’. Dr. Otto følger 
udviklingen, og Lad Vide antager, at Fjalar 
snarest tilføjer ”Einstein” til sit navn.  

 ’Røven’ vender tilbage! Anonym ’hat’ i 
”Fixfax Kødmesters” selskab beskriver 
indgående ”..mestertyvens..” angivende 
hærgen ved Bazaren. Selv samme ’hat’ 
beskrives som en høj, mand, med sort 
fuldskæg og fuldskygget skindhat. Vi hører 
gerne nærmere! 

 Felix, som ikke vil sige sit efternavn, handler 
(bogstaveligt talt)  med folk t il 
Edderkoppernes dronning. Lad Vide undrer 
sig over, hvornår Vogterne tager affære og 
stiller den kyniske Felix for en dommer?  

 Vivan udtaler at Baronesse Valentina er 
stukket af i skam over at Baron Filip har 

Heks efterlyses 
Imperiet efterlyser endnu engang Enkebaronesse 
Valentina Sensibell, fra lenet Drakmore af 
familien Blackheart. Hun er mistænkt for hekseri, 
grov legemesbeskadigelse, samt udøvelse af sort- og 
blodmagi. 
 
Enkebaronessen beskrives som: 
 Ikke særlig høj (men højere end en goblin). 
 Sort langt hår.  (Faktisk ret grimt). 
 Bred (meget diplomatisk). 
 Stort brystparti (åbenbart en vigtig detalje). 
 Bærer en vinrød kjole (oprindelig hvid). 
 Sort kappe (hun kan dog ikke flyve). 
 
Oplysninger om denne kvinde kan gives til den 
lokale Imperiale repræsentant, Kaptajn R. 
Stüruvogel eller  Menig T. Raverburg fra den 
tidligere Ostlandske Sværd & Skjold deling nr. 42. 
 
Dusør udbetales af ovennævnte herrer. 

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for ekstra kærlighed og lune deller 

Nat 
9°c 

Eftermiddag 
14°c 

Aften 
12°c 

Formiddag 
13°c 

Imperiet tilsværter Faekhalen 
Lad Vide har netop fået dette brev fra Menig T. 
Raverburg som er en af Imperiets officielle 
talspersoner. Brevet blev afleveret af ovenstående 
med et stort, bredt smil om munden. Lad Vide 
påtager sig intet ansvar for indholdet. 
 
”Fysto’s lov er en gang ævl og bævl og fis i en hornlygte, 
samt plat og svindel. Andre trosretninger ville ALDRIG 
vælge en kro som tempel og aldrig en, hvor en af 
klovnene tilmed er en horekarl, der springer på alt med 
to ben og en puls. 
Faekhalens folk som er under denne Fysto, er ikke andet 
end kættere, fredløse og niddinger. De er rene 
pengepurrer og rakkerpak. De snyder befolkningen med 
uhumske priser og snyderi. Det kommer jo kun adelen til 
gode! Hannibal er krofatters lille kæledække, som sikkert 
også har været i fadeburet med Faekhalens små slaver.” 
 
Lad Vide vil gerne betale for et krus mælk med æg 
til den stakkels, frustrerede Menig Raverburg og 
hans mor. Han må have haft en dårlig dag.. 

Baronessen på besøg hos Dronningen 
Som officielt udnævnt Royal Repræsentant for 
Lensherren, har den netop udnævnte Baronesse 
Mirejschka Severius, været på kongeligt besøg hos 
Edderkoppedronningen. Hendes Majestæt 
forsikrer, at alle indbyggerne i Skovpasset er i 
sikkerhed. Til gengæld har hun ikke så meget 
tilovers for mænd, som Hendes Højhed ser som 
underlegne i forhold til kvinder. Derfor er mænds 
rettigheder som laverestående køn et vigtigt emne, 
som bør drøftes, mener Dronningen. Baronessen 
vil fortsætte sit besøg ved Dronningens Hof og er 
tydeligvis allerede Hendes Velbårenheds yndling. 


