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Svend Guldtand søger 
tilgivelse 

Lad vide har netop modtaget denne 
officielle undskyldning fra Baron Svend 
Guldtand. 
”Jeg, Svend Guldtand, har fejlagtigt 
benævnt den ædle slægt Reinheim for 
Reinhart, hvilket naturligvis er en stor 
fejl. 
Jeg håber på tilgivelse fra den ædle 
Reinheim slægt.” 

Efter sådan en undskyldning, kan vist 
selv den mest stædige Dværg ikke 
nægte, stakkels Baron Guldtand en 
tilgivelse. 

Ny Borgerlov 
Byrådet i Skovpasset har netop indført 
en ny borgerlov, som træder i kraft 
med det samme. Loven er som følger: 

Alle borgere i Skovpasset har ret til, at 
komme for en domstol. 

Alle borgere i skovpasset har ret til, at 
bære beskyttelse. 

Alle borgere i skovpasset har 
religionsfrihed. 

Tyveri er forbudt og vil straffes efter 
domstolens vurdering. 

Ingen borgere må forgribe sig på andre 
borgere uden deres tilladelse. 

Selvtægt er ulovligt og forudrettede 
parter skal henvende sig til den 
rette myndighed. Al strafudmåling 
skal gå igennem domstolen. 

Alle officielle dokumenter skal 
underskrives af 5 
byrådsmedlemmer. Hver enkelt 
Byrådsmedlem har veto-ret, 
hvilket resulterer i, at den enkelte 
sag, i stedet skal tages op ved et 
Byrådsmøde. 

Alle Byrådsmedlemmer har diplomatisk 
immunitet og kan kun straffes af 
de andre Byrådsmedlemmer. 

Hvis der forekommer  ukorrekt viden i 
Lad vide, har Byrådet ret til, at få 
oplyst kilden, som derefter vil blive 
fremstillet for en domstol. 

I samme forbindelse oprettes der 
såkaldte ”Borgerbreve” der sikrer, at 
du er beskyttet af Borgerloven. 
Vogternes Skriver, Povl, har officiel 
bemyndigelse til at udstede disse. 

Modsvar til 
Titanerne 

Er du frustreret over, at 
Titanerne går og 
planlægger, at vælte 
din gud? Ønsker du et 
alternativ? 
Så kom til Orianna, 
Manaiglen Kvint eller 
Okkun. Vi kan hjælpe 
dig! 
Vi bytter dine krystaller 
til noget der er meget 
mere værd.. 

Underskrevet 
”Modsvar” 

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for retvisende runer og broderlig kærlig 

Formiddag 
18°c 

Nat 
11°c 

Morgen 
12°c 

Aften 
16°c 

”Jeg giver dig magten og friheden 
til, at gøre hvad du vil. Din skæbne 

er din og ingen andres.” 
- Rhealis 
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