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KORT NYT 
 Søger du mineudstyr kan købe det hos den 

lokale smed i Højborg. Her finder du 

hakker, skovle og fakler. 

 Sorte Ottos mænd er så vidt det vides 

gerningsmændene bag Borgmester Gorms 

død. Byrådet i Skjoldheim udbetaler dusør 

for informationer vedrørende Sorte Otto. 

 6 klokkeslag efter middag (kl. 18.00) 

afholdes der et møde på Faekhalen for alle 

magikyndige personer. Målet er at skabe et 

nyt Magilaug der rent faktisk har styr på 

tingene. 

 Borgmesteren over Skjoldheim som døde 

tragisk under et attentat i går, bliver hyldet i 

dagens Skull-Fight. Derudover bliver der 

afholdt en ceremoni hvori han begraves. 

 Doktor Icaas Won Faustesen har alligevel 

ikke den berygtede ædelsten ”Dæmonens 
Øje”. Efter en lang snak med Naturfolket, 
fik han bekræftet, at den er falsk. 

 Hans højlige Prinshed Albert d. 3 af Galam 

har næsten egenhændigt nedlagt en trold, 

trods sin naturlige klodsethed. Adskillige 

møer dånede for hans fødder, af frygt for at 

se hans legeme blev flået, men han sejrede 

og bærer nu titlen ”Troldenedlægger”. Han 
søger nu en grim drage, som han også kan 

nedlægge. Hvis du vil kysse hans fødder kan 

du besøge ham efter kl. 18.00 i Tehuset hvor 

han gemmer sig. Han søger især nogle friske 

Hvis man ikke finder dem til 
nogen nytte, er det nu 
muligt at sælge brygge med 
ukendt  v i rkning  t i l 
Bryggerlauget for en smule 

Vi lever i en meget mystisk tid. 
 
Er din kone forsvundet? Er dine køer blevet 
bortført? Har du fået stjålet din kanon igen? 
Føler du dig tit forfulgt? Vil dine roser ikke 
skyde? Mangler du kort og godt en skyldig i en 
vilkårlig forbrydelse? 
 
Find E. Sølvfjeld på Paladset! 
 
Privatdetektiv og Gartner.. 

HEL SET SKOVPASSET 
Rygterne vil vide, at Hel er set i Skovpasset. Hun 

optræder dog ofte når sjæle skal til at forlade vores 

verden. Måske har det noget, at gøre med det store 

slag mod Skovfolket som skal stå i aften, hvis det 

altså bliver til noget.. 

TVANGSSOLGT SLAVE BLIVER LOVLØS!  
Af Kragekloen 

Det forlyder, at et individ ved navn "John" 

tidligere i dag er blevet solgt som slave til 

røverbanden "De Grå Striber".  

Salget er bemærkelsesværdigt af flere årsager: For 

det første er slavehandel ikke et udbredt fænomen 

i Skovpasset. For det andet blev handelen indgået 

som afledningsmanøvre for et røveri - De Grå 

Striber opgav simpelthen at røve sælgerne som 

betaling for slaven. Og for det tredje tilhørte 

slaven slet ikke sælgeren; han var en fri mand op 

til handelen blev indgået... ... ved nærmere 

eftertanke er der nok snarere tale om en art 

treparts-kidnapning end en egentlig slavehandel... 

Det mest bemærkelsesværdige ved affæren er 

imidlertid, at "John" efter nogen tid som slave blev 

frigivet af De Grå Striber, og efterfølgende sluttede 

sig til røverbanden. Så galt kan det altså gå på en 

enkelt dag i Skovpasset: fra fri mand til slave til 

    Mehmet han søge pige til den bordel. 
Mehmet tilbyde specielt aflukke i sin kro 

samt adgang til den klientel. 

Mehmet forvente du have mindst to store 

melon. 

Mehmet forvente få 25% af den o verskud. 

   Kom til den Mehmet, så du høre mere. 


