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SKOVPASSET SEJRER 
Orklejren er blevet raseret, men der er stadigt set 
små grupper af orker i Skovpasset. Der har været 
enkelte træfninger, men orkerne udgør ikke læn-
gere en trussel mod indbyggerne. Deres leder, 
Shar Gorak er død. Det var et stort slag for orker-
ne, at miste deres leder og sikkert det der gjorde, 
at de mistede deres jerngreb om Skovpasset.  
Der er dog stadig et mægtigt kraftpunkt, indviet 
til orkerne tilbage, men det sikkert kun et spørgs-
mål om tid, før dette også er erobret tilbage. 
 
Nu står vi igen som sejrherrer mod en stor trussel, 
som så mange gange før, men denne gang lykke-
des det rent faktisk for Skovpasset, at stå sammen 
som en enhed. Lensherren er stolt og glad på 
Skovpasset vegne! 
 
Lad Vide er dog nok lidt mere pessimistisk, for 
hvem ved, hvad der lurer derude i mørket? Og 
hvem ved, hvad der vil true Skovpasset i den nær-
meste fremtid? Lad os håbe, at vi formår, at stå 
sammen endnu engang.. 

KORT NYT 
 Gilbert er blevet udsat for et ritual, hvori 

han mistede halvdelen af sin sjæl. Dette var 
Gilberts eget valg, da dette var nødvndigt for 
at han kunne få sin udkårne, ellepigen Envi-
dia. Det vides ikke, om han havde held med 
sit foretagende, men han kom dog hjem 
med et sageligt smil på læben. Lad Vide stil-
ler spørgsmål ved, om Gilbert stadig er i 
stand til, at varetage sine opgaver i Skjold-
heim som Borgmester? Især nu hvor han 
også uprovokeret angriber sin egne borgere!  

 Fedtepeder tog Skovkongen med ud i fade-
buret med et fruentimer. Er Faekhalen nu 
blevet så god at selv Skovkongen kommer 
der? 

 De 4 studerende som du måske husker fra 
deres ansigtstatoveringer (nej, det er ikke 
bare en fase), utålelige arrogance og belasten-
de visning af uddannelsesbevis (i træ) er lidt 
af en gåde. De har nemlig meldt sig ind i alle 
Laug og konverteret til samtlige religioner i 
Skovpasset. Derudover har de har lånt over 
100 Guldstykker fra flere borgere i både 
Skjoldheim og Højborg, hvilke blandt andet 
inkluderer troldene og dværgene. Vil de no-
gensinde kunne betale gælden tilbage, nu 
hvor alt guldet er brugt på Harehjortens Kaf-
febar?  

 Kaptajnen for ”De Farvestrålende Fjer” er 
pludselig blevet bange for fugle og fuglefjer.  
Hvordan kan en Kaptajn for ”De Farvesrtå-
lende Fjer være Kaptajn, når han nu blevet 
bange for fjer? Og hvad så med Lad Vides 
Brevdue? Kan den nu ikke levere Lad Vide? 

 Lensherren vil gerne officielt anerkende beg-
ge skøder over Minen som værnede ægte. 
Derfor har ejeren af et skøde ret til, at udby-
de både almindelig Minedrift og Mineud-
forskning. 

 Der går rygter om, at karavanefolkene der 
oprindeligt beskyttede karavanen, er tyvene 
der stjal ressourcerne. De rejste vist mod øst. 

BREV TIL MESTER 
Til den evigt ærværdige El Magnifiqo, Fystos ud-
valgte, svarenes mester, oplysningens lys og ham 
der kræver sovs: ”Mester, jeg skal giftes. Vil du vie 
mig og min brud? Kom straks. Grev Peder Van Fed-
derlaus, din ydmyge tjener.  

Bryggerlauget holder Bryggerlaugs-
møde kl. 22.30 i Drogeriet. 


