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ANMELDELSE AF RAVNENS REDE 
Ved første øjekast af Ravnens Rede, tænker man at 
navnet burde være ”Regnens Rede”. Hvis man alli-
gevel trodser mudderet og sætter sig ind i det tilrø-
gede etablisement og bestiller husets mjød, falder 
ens tanker hurtigt på en blanding af eddike og fin-
sprit. Ejeren, Sir Phillip, burde hellere holde sig til 
en stald med de dyr han lukker ind. Tidligere på 
dagen kunne man også møde en flok bidske og 
bevæbnede Grønhuder. 
Personalet er hørt sige følgende:” Vi ved godt, at 
man ikke skal besørge i egen rede, men vi skider 
praktisk talt lige ned i øllet!” 
Så kom til fornuft og køb jeres øl i Faekhalen. 

SKJOLDHEIM FÅR NY BORGMESTER 
Jarl Ragnar Siruius Dragehjerte er blevet udnævnt 
af Byrådet i Skjoldheim til Borgmester. For at fejre 
dette vil han gerne invitere alle gejstlige til, at kom-
me og se byen, med det formål at finde et sted 
hvor de kan slå sig ned,  da der er religionsfrihed i 
Skjodheim. Selv den onde Eliarri-religion må være 
der. 
Jarlen har desuden planer om at rejse en stor by-
mur rundt om Skjoldheim for, at beskytte den 
mod den kaos og uorden, som han påstår hjemsø-
ger Skovpasset, eller som Jarlen selv siger: 
”Med lov og hård hånd skal orden håndhæves!” 
Jarlen søger derudover våbenføre mænd og kvin-
der til at forsvare hele skovpasset. Borgmesterpo-
sten er dog kun det første skridt for den ambitiøse 
Jarl, som drømmer om, at bliver Jarl over hele 
Skovpasset med direkte tjeneste under Lensherren. 

KORT NYT 
 Læsper, manden med den evige rejsning har 

proklameret sin tilstedeværelse på alle kroer. 
 Eftersøgning: Feline også kendt som ”Fedte-

line” savner sin diamantbesatte vielsesring, 
som for tiden er i Enkebaronessens besiddel-
se. Fysitisk dusør udloves. 

 Rajs - den berømte Spåer vil vise dig din 
fremtid og dit fremtidige kærlighedsliv. Det 
koster ikke din sjæl, men kun 5 Korint. Pri-
sen kan dog forhandles, alt efter hvor dyster 
din fremtid er. 

 Baron Blodhammer fordømmer sin brors 
racisme over for Grønhuderne. Green Lives 
Matter!  

 I aften kl. 20.00 afholdes en ceremoni for 
Elearris troende og nye tilbedere ved høj-
præst G. Severinus. 

 Bryggerlauget afholder en auktion ved Sme-
den i Skjoldheim kl. 21.00. Her vil de sælge 
alkymiske drikke og andre Bryggersmåting. 

 Handelslauget afholder møde hos Svend 
Guldtand Kl. 21.00. 

 Personen Shi’s butler, søger en kvindelig 
sproglærer, som kan lære ham at snakke 
dansk (og måske endda kærlighedens sprog?) 

 Alle agenter, spioner, opdagere og intrigante 
personer bedes henvende sig til Stanislaw i 
Faekhalen. 

 Gilbert stiller op i arenakampen! Et episk 
opgør mellem Gladiatordirektører! 

 ”Uskyldigheden Selv”, bestående af Gelter 
fra skovfolket (også kendt som den store sor-
te), den altid ærlige handelsmand Shi og Al-
kymistprinsessen Hannah, har dannet en ny 
sammenslutning af Uskyldige, som søger 
andre Uskyldige til optagelsesprøve i deres 
cirkel af Uskyldighed. Denne audition fore-
går i Faekhalen kl. 17.30.  

 På de  nye 1 Korint mønter står der: ”Uti. 
Non abuti”, som betyder: ”Brug. Misbrug 
ikke”. 

DRACULESTIET TAGER ANSVAR 
Draculestiet har intet haft at gøre med nattens 
vampyrangreb. Skylden ligger hos nyankomne og 
uerfarne vampyrer som ikke kender Skovpassets 
skikke og rangorden. Vlad har personligt lovet, at 
han vil have en lang samtale med de nye vampyrer 
sådan, at fremtidige konflikter kan undgås. Om 
dette kan lade sig gøre, kan Rajs sikker fortælle os 
om i sine spådomme! 


