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SPORTSSTJERNER SØGES 
Faekhalen har offentligt involveret sig i ”Fireball 
Dragon” turneringen og søger i den anledning 
sportsstjerner, som gerne vil sponsoreres af kroen. 
De opfordrer derfor potentielle ansøgere til, at 
henvende sig til Jarl Jarl af Arl for en audition. 

KORT NYT 
 Det rygtes at den berygtede bande 

”Gråstriberne” holder lav profil et eller an-
det sted i Skovpasset, efter de provokerede 
vilddyrene hos Skovfolket, som de selv be-
skriver det. Rygtet siger desuden, at 
”Gråstriberne” fik tæv adskillige gange af 
folkene fra Dragons Den. 

 Alle solelskende væsner, bydes velkommen 
på Solpladsen ved Kirkegården, til oplysen-
de, hjertevarm og inspirerende Solmesse kl. 
11.00 hver dag. 

 Skovkroen fejrer at træernes blade endelig 
folder sig ud og inviterer derfor alle til en 
hyggelig aften i bålets skær. Så ønsker du at 
nyde den fantastiske nattehimmel, fra Skov-
passets bedst beliggende kro, så besøg Skov-
kroen i aften. 

 Hertil aften er flere Laug officielt registreret 
hos Laugsadministratoren. Lensherren ser 
frem til det gode samarbejde. 

 Amazonerne har stillet spørgsmål ved om 
Orkerne egentlig kan betragtes som mænd? 
De er jo som, Amazonerne selv siger, grøn-
ne muskelbundt, som måske bedre egner sig 
til landbrug og avlsdyr, end som krigere! 

LÆNGSELSFULDE HJERTER 
Den Imperielle Kaptajn Frantz Wolffhertz 
Von Aver er rejst i forvejen for sin enhed. 
Da han er ensom, søger han Imperielt sel-
skab. Du finder ham i Faekhalen.  
 
Lederen af Bryggerlauget søger desperat en 
ny kone og penge. Har du begge må du 
gerne opsøge ham. Han savner dig og især 
dine penge.  Og kærlighed.. 
 
Miriam har været igennem en lang og 
kold vinter hos Bedstemor Arachnidae. 
Derfor trænger hun til  en rolig sjæl, der 
kan varme hende,  på hendes gamle dage. 
Du finder hende på tempelpladsen. 
 
Peder Feddersen Van Den Fedtenlaus sø-
ger friske, unge mænd og kvinder af tvivl-
som moral, til vigtige ”opgaver”. Intime 
samtaler afholdes i fadeburet i Faekhalen.. 
 
Tyven ”Ræven” søger en partner, som kan  
udfylde de huller han ikke selv evner. Det 
er lige meget hvilket køn hans partner er, 
så længe han kan støtte, mens partneren 
udfører dåden (sådan forklarede han det.red) 

MAGIKYNDIGE SØGES 
Magilauget holder deres første officielle Stiftelses-
møde i morgen fredag kl. 10 i ”Dragons Den” lej-
ren ved minen. Mød op og få indflydelse! 

SKULL-FIGHT PÅ LØRDAG 
Endnu engang er Gilberts Gladiator Cirkus vært 
for sæsonens Skull-Fight. Der er allerede sendt en 
invitation ud til de nyankomne orker og Gilbert 
lover, at sæsonen lover godt. Dette understøttes 
blandt andet af den trold, som deltager! 
Skull-Fight’en starter kl. 15.00 på lørdag.. 

DUSØR UDLOVES 
Lord Therion Vorkail Blackheart udlover en du-
sør i form, af en værdifuld Drakmore genstand, til 
de(n) person(er) som afleverer den lovløse Enke-
grevinde Vanessa Blackheart i live til Skyggeulve-
nes Klan. 
Enkegrevinden beskrives som: Høj og spinkel af 
bygning, ofte iklædt sort hat, sort korset, lang sort 
frakke, sorte bukser, samt hvid bluse. Hun bærer  
 ofte en pisk og en daggert. P.S. Hun er farlig! 


