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FORBUDT GIFTEMÅL 
”Vores kærlighed er større end selve livet og der er 
intet vores snæversynede fædre kan gøre for at 
stoppe os!” 
 
Med denne erklæring blev James Holst Junior, 
hvis far er ”højre hånd” til ejeren af 
Faekhalen, viet til ingen ringere end sin 
arbejdsgivers datter, Emma Rose, nu Holst. 
 
Det forbudte giftemål, som ingen af de 
forelskedes fædre på nogen måde vil 
anerkende, foregik på kroen Vejs Ende, hvor 
Pastor Hans velvilligt viede de to lykkelige, 
unge mennesker. ”Kærlighed er større end smålige 
stridigheder og ussel mammon”, udtalte Pastoren, 
men direkte henvisning til de to ledende 
figurer i Faekhalen. 
 
Vejs Ende er glade for at kunne bistå med 
vielsesfesten i aften. Ejeren udtaler: ”Hvis det 
søde pars fædre ikke vil afholde brylluppet i deres 
egen kro, så vil vi med glæde stille vores fantastiske 
lokaler til rådighed. Alle er meget velkomne.. Og 
husk: Vi har den bedste øl til den billigste pris!” 
 
Lad Vide ønsker James og Emma tillykke!  

SKANDALE! 
"Ærlige" sørejsende handelsfolk viser deres sande kulør - gul 
som falskheden og kujonagtigheden selv! 
 
Af Kragekloen 
Besætningen fra Den Farvestrålende Fjer snyder og 
bedrager. Med dødeligt udfald! På groveste og usleste 
vis forrådte søens folk vilkårene i en duel mod en af 
amazonerne. 
 
De påstået ærlige sørejsende handelsfolk tiltrak sig først 
uheldig opmærksomhed med ustadig brovten i 
Faekhalen. Deres selvproklamerede evner med en kølle 
skulle nemlig vise sig ikke at stå mål med deres pral. 
 
En duel fredag morgen blev aftalt for at afgøre sagen, 
men da amazonerne mødte op, forsøgte Træfjer på 
krysteragtig vis at sno sig udenom. Retfærd vandt dog 
over frygt, og duellen blev indgået med en neutral 
dommer fra Gilberts Gladiatorskole. 
 
Selvom Træfjer hurtigt blev besejret af Laurana gik 
amazonerne ærefuldt med til bedst ud af tre. Efter 
anden sejr gik de sågar med til en tredje kamp, så 
Træfjer måske kunne redde den sidste stump af sin 
ruinerede ære. 
 
Men da han tabte sin kølle, forbrød han sig i 
desperation mod reglerne og kastede sig over sin langt 
mindre modstander. Ude af stand til at skille dem ad 
skød dommeren derfor Træfjer for at redde Lauranas 
liv. 
 
Denne retfærdige heltedåd skulle dog koste ham hans 
eget, da den øvrige besætning i stedet tog hans liv med 
mangen et pistolskud. Efterfølgende forsøgte 
besætningen sågar på frækkeste vis at tørre 
lægeregningen af på amazonerne. 
 
"Det er en skandale!" råber amazonerne i kor og sår 
tvivl om hvorvidt de vil stille op mod skibsbesætningen 
i Skull Fight. 
 
Rygter vil i øvrigt vide, at de ærlige sørejsende 
handlesfolk bare er en flok usle pirater.. 

Har du svært ved at  
argumentere for din sag?  

Vil du gerne sikre din ret og  
have din retmæssige del? 

 
Som kom ned  til den 

 ”Den Gyldne Mellemvej” 
og lej en personlig 

forhandler!   


