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Titanernes magtkamp 
Titanernes kamp om tilhængere og 
dermed Urkraften er i fuld gang, men 
der er ingen tydelige tegn på hvem af 
de kæmpende væsner, der i sidste 
ende vil tage Urkraften og udnytte dens 
kræfter. 
For tiden er det Izanami og Hell, der 
kæmper om føringen. Deres loyale 
tilbedere bruger alle kneb til, at sikre at 
netop deres Titan er den stærkeste. 
Det er et tæt løb og deres position 
ændres time for time. Ingen kan 
forudsige hvem der i sidste ende vil 
vinde dette magtens kapløb. 
Rhealis ligger et stykke efter Hell og 
Izanami. Hans tilslutning er faldet, men 
det er dog for tidligt, at skrive ham ud 
af kapløbet endnu. 
Det forholder sig dog anderledes i 
forhold til Enken. Hendes position er så 
langt fra de andre, at Lad Vide 
forventer, at hun stilfærdigt kravler 
væk i skam, når den endelige betvinger 
af Urkraften er fundet. 
Uanset hvad, så bliver dysten om 
magten, afgjort i aften, for Urkraften 
har snart nået sit bristepunkt i forhold 
til hvor meget energi den kan optage. 
I mellemtiden holder Skovpasset vejret. 
Titanernes kamp nærmer sig sin 
slutning og ingen ved om borgerne er 
købt eller solgt eller om Skovpasset vil 
opleve endnu en solopgang. 

KORT NYT 
Baron Von Günther, også kendt som 

”sukkerbaronen” vandt den 
alkymiske bokseturnering for i 
sidste ende, at få smæk i sin søde 
mås, hvilket smeden Veulf, 
glædeligt lagde hånd til. Rygtet 
forlyder også, at Baron Von 
Günthers egne folk væddede imod 
ham. ”Er han gået fra at være en 
kendis til en kandis”? Spørger 
Doktor Enrico. 

Piraten Sortskæg plager 
Handelsruterne i sit frygtede skib 
”Dronning Annes Hævn”. Indtil 
videre har den frygtede pirat 
plyndret både ”Massive Mathilde” 
og ”Tykke Bertha”; begge med en 
kæmpe profit. De to handelsskibes 
ejere er både vrede og frustrede 
over de hærgende pirater og har 
lovet bål og brand over den, som 
konstant finansiere den berygtede 
Kaptajn Sortskæg. 

Blot for Asetroende udskydes til kl. 
20.00. Jarl Sigvald Ravneskjold 
opfordrer atter deltagerne til, at 
medbringe deres egne ofre i from 
af resourcer og værdigenstande. 
Menneskeofringer godtages som 
udgangspunkt ikke denne gang. 

Laugsformanden for Handelslauget 
indkalder til møde for laugets 
medlemmer i aften kl. 19.00 i 
Ravnens Rede. Der vil være mange 
vigtige emner der skal drøftes, 
men først og fremmest en 
særdeles venlig hilsen fra 
Lensherren til handelslauget. Vel 
Mødt. Med venlig hilsen 
Handelslaugets formand, Svend 
Guldtand. 

En stakkels mand som blev efterladt af 
sine venner i et dybt hul i Minen, 
vidste sig ikke at være død. I 
stedet blev han ”reddet” af en 
kæmpe orm og var det ikke for en 
anden gruppe af brave eventyrer, 
ville ”orme-rideren” ikke være i 
live i dag. Han vil dog sikkert være 
plaget af fobier for bløde underlag 
og slimede væsker resten af 
dagen. Det er sjældent at mindet 
om en kæmpe orm er sådan at 
slippe. 

Hvem er Uglerne? Sære rygter om 
”ugler” er dukket op. Ingen ved 
hvem eller hvad de er? 

Lad Vide nr. 100 
Denne udgave af Lad vide er noget 
ganske særligt, det er nemlig Lad Vide 
nr. 100! 
Det første Lad Vide så dagens lys i 
midten af maj måned for 5 år siden. 
Redak Teur, den trofaste skribent og 
redaktør på Lad Vide, vil gerne takke 
for alle de gode historier, rygter og 
fjollerier, som I, kære  læsere, har 
leveret gennem årene! 

Vejrprofetens forudsigelser 

Muglighed for skovsvamp og fugtmider 

Formiddag 
20°c 

Nat 
10°c 

Morgen 
12°c 

Aften 
18°c 
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