
Anmeldelse af kroerneAnmeldelse af kroerneAnmeldelse af kroerneAnmeldelse af kroerne    
To kroer kæmper om kunderne her i Skjoldheim. Vi har arbejdet hårdt, og langt ud på de 

sene nattetimer, for at bringe vore læsere et overblik over kroerne. 

 

Den Fede And       Fäekhalên 

Hurtig betjening.      Man bliver bedt om selv, at vaske sit glas. 

Drikkevarer serveres i flasker.    Der sælges rigtige ”voksen-øl”. 

Serverer billig frugt og grønt.    Serverer brændende suppe til høje priser. 

Mange mennesker. Letpåklædte kvinder.  Få folk. Levende musik. 

Larmende Gobliner.      Larmende Gobliner. 

LV4. Anden udgave 

Vi bringer en rettelse. Beklager. 

ALT ER TIL SALG ALT ER TIL SALG ALT ER TIL SALG ALT ER TIL SALG     
---- OGSÅ  OGSÅ  OGSÅ  OGSÅ TIL TIL TIL TIL DIG..DIG..DIG..DIG..    

    
    
    
    
    

Vi giver altid et godt tilbud!Vi giver altid et godt tilbud!Vi giver altid et godt tilbud!Vi giver altid et godt tilbud! 

MaNor overtager lægegerningMaNor overtager lægegerningMaNor overtager lægegerningMaNor overtager lægegerning    
Ifølge vores skribent, er en tapper indbyg-

ger, Diego Lobo, blevet angrebet af en my-

stisk, hætteklædt fremmed. 

Alkymistakademiet ”MaNor” overtog be-

handlingen. Vi spurgte lederen, om Akade-

miet trængte sig ind på lægernes område. 

”Vi vil bevise, at Alkymi i alle henseender 

overgår simpel lægekunst”, udtaler Eisling. 

Forskningen tyder på, at patienten reagere-

de meget dårligt på medicinen, idet sølvet i 

salven fik hans blod til at skille. 

Ingen vil fortælle om episoden hænger sam-

men med de to lig, fundet nær sigøjnernes 

lejr her til morgen. 

Særligt tilbudSærligt tilbudSærligt tilbudSærligt tilbud    
Auktionshuset har officielt udmeldt, at de 

vil købe en levende varulv for 100 Guld! 

Nyheder søges!Nyheder søges!Nyheder søges!Nyheder søges!    
Lad Vide er altid interesseret i nyheder, ryg-

ter, historier og reklamer. Vi betaler ud fra 

nyhedsværdi. Reklamer bringes billigt. 

Vær med til, at gøre byen mere interessant. 

VI  VI  VI  VI  SMEDERSMEDERSMEDERSMEDER        DITDITDITDIT        JERNJERNJERNJERN    
Smeden í den fine bydel, tilbyder våben– 

og rustningsopgradering, samt låse. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os omkring muligheden for  

sølvbelægning af våben. 

MeddelelserMeddelelserMeddelelserMeddelelser    
Alle spurve, start jagt på Ørnen klokken 4. 

- Ravnemor 
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