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KORT NYT 
 Byrådet i Skjoldheim skulle eftersigende 

holde deres møde i De Tusind fryder, da det 

var det eneste sted der var plads. 

 Mehmet har friet til Madame Bouquet. Han 

er villig til at sælge sine 17 koner for at få 

hendes hjerte. Madame Bouquet overvejer 

tilbuddet og har indtil videre stillet et krav 

om hendes vægt i guld som medgift. 

 Ræven, tyven som blev kendt på tilnavnet 

”Røven” er død. Eftersigende skulle han 
været blevet stukket i ryggen af et giftvåben, 

mens han holdte en tændt bombe i hånden. 

Det lykkedes ham trods alt til sidst, at sprede 

sine visitkort over hele i Skovpasset.. 

Vi har i en del tid brygget 
på et helt særligt tilbud til 
indbyggerne i Skovpasset. 
Mundskænk kan nu udlejes 
hos Bryggerlauget! 

KLAN REINHEIM 
LØGNAGTIGE BARNEMORDERE! 

Af Kragekloen 

Den halvfødte skrigeballon baby fik et kort og 

grådfyldt liv. Først på aftenen skilte barnets ophav, 

dværgene fra Klan Reinheim, sig af med det på 

grusomste vis, ved at overgive barnet til skovsøens 

kolde, utilgivende vand. 

Barnets mor var først blevet slået ned, og kom for 

sent til at frelse sit ulykkelige afkom. 

Dværgene forsøgte at forsvare sig med, at mordet 

var en ny variant af en gammel tradition, og at et 

ukendt menneske fra søen tog imod barnet, 

hvilket naturligvis er pure opspind. Dværgene er 

således ikke blot barnemordere, men tillige 

løgnere. 

Hvis det ikke havde været for en utidig 

indblanding fra en anonym tredjepart, var barnet 

helt sikkert druknet. Redningsmanden sprang i 

det kolde vand, for derefter at aflevere det 

grædefærdige barn i sin moders arme. Hvor 

SKIDENSTAD LUGTER 
Gråstriberne skaber utryghed i Skidenstad. 

Vidner rapporterer, at de har set hele 3 forskellige 

personer blive  røvet indenfor en time. Onde 

tunger kalder den selvudnævnte Borgmester 

Günther for inkompetent, fordi han endnu ikke 

har ansat en byvagt eller andet personale. Det er 

blevet foreslået, at han skulle spørge Roalds Ulve, 

da disse burde kunne skabe den nødvendige 

orden i den nye by. Indtil da er Skidenstad et 

skidt sted at opholde sig.  

Faekhalens personale har også udtrykt bekymring 

omkring den nyoprettede by. Lad os håbe at de 

ikke forlader deres arbejde i protest. 

Ugler i mosen 12215 

DØDE LAUG GENOPSTÅR 
Magilauget og Håndværkerlauget har i længere tid 

været inaktive, men nu prøver nye kræfter at 

vække dem til live. En intensiv brevudveksling har 

fundet sted mellem Lensherren og denne ukendte 

organisation, som af en eller årsag har interesse i, 

at bringe de gamle laug tilbage til deres 

velmagtsdage. Der venter disse folk et stort 

arbejde, men der er ingen tvivl om, at dette 

gøremål vil komme hele Skovpasset til gavn. En 

ordentlig struktur, med klare retningslinjer og 

særlige fordele for medlemmerne, kan være med 

til at skabe et mere  

EN BY I SKOVPASSET 
Greve Grønn søger opbakning til, at stifte en ny 

samlet by i Skovpasset. Den modige adelsmand 

har en ambition om, at nedlægge de tre byer og 

samle dem i en stor, mægtig by med de rette 

autoriteter. Dette betyder at den nye by får et 

byværn, som ikke kun kan passe på indbyggerne, 

men også agere som en hær mod 

udefrakommende fjende. Den nye storslåede by 

vil også have et handelscentrum, som alle 

handlende vil nyde godt af. Laugene vil også 

kunne få deres rette plads i den nye by over 

Greven. For tiden er der forhandlinger i gang 

med Lensherren, i forhold til om projektet kan 


