
LV6. Attende udgave 

”HØRT PÅ KROEN..””HØRT PÅ KROEN..””HØRT PÅ KROEN..””HØRT PÅ KROEN..”    
Professor Meisling ville vise sin overlegne klogskab i 
Fäekhalên, så han sagde til gæsterne: 
"Alle der tror de er dumme, rejser sig op!" 
Efter et par sekunder rejser Hobbitten Peli sig op. 
"Synes du, at du er dum, lille Peli?" sagde Meisling. 
"Nej, men du skulle ikke stå der helt alene" sagde Peli 

FAIR PRISERFAIR PRISERFAIR PRISERFAIR PRISER    
Handelslauget har levet op til sit ansvar og har 

sikret borgerne i byen, en fair pris i kroerne. 

Dette betyder, at du som kunde nu betaler 

den samme pris for drikkevarer i begge kroer. 

Derudover har man nu mulighed for at købe 

brød for 2 kobber og "Dagens ret" for 1 sølv. 

 

Handelslauget er desuden begyndt at slå hårdt 

ned på sortbørshandel og vil igangsætte flere 

initiativer for at stoppe dette. 

FÄEKHALÉN ER SOLGTFÄEKHALÉN ER SOLGTFÄEKHALÉN ER SOLGTFÄEKHALÉN ER SOLGT    
Den vellidte kro er netop blevet solgt for ussel 

mammon. Det viste sig dog, at der er en hel 

del gæld i den gamle kro, hvilket har betydet, 

at kroen igen er til salg for et enkelt guldstyk-

ke. Vil du eje en kro? Så har du chancen nu.. 

DK 

KAPELLET KALDERKAPELLET KALDERKAPELLET KALDERKAPELLET KALDER    
VIP-LOUNGEN ER FOR DIG DER VIL 
HAVE NOGET GANSKE SÆRLIGT. VI 
TILBYDER EN EKSKLUSIV OPLEVELSE 
DER VIL TILFREDSTILLE ALLE DINE 

SANSER. KOM HOS OS. KOM.. 

KONCERT I AFTENKONCERT I AFTENKONCERT I AFTENKONCERT I AFTEN    
FÄEKHALÉN OG KAPELLET HAR DEN 
ÆRE AT PRÆSENTERE BANDET 

”HULDRE” SOM VIL SPILLE EN FAN-
TASTISK KONCERT I AFTEN KL. 21.00. 
MERE INFORMATION FØLGER. 

FLERE RYGTER OM LOKEFLERE RYGTER OM LOKEFLERE RYGTER OM LOKEFLERE RYGTER OM LOKE    
Rygterne om Loke florerer for tiden i byen. 

Gruppen ”Den Hvide Hånd” som befinder sig 

nede ved søen, havde et længere besøg af Lo-

ke. Hvad de præcist har snakket med Loke om 

vides ikke, men de har fortalt Lad Vide, at de 

gerne vil dele deres oplevelse med dem som er 

interesserede.  

 

Derudover har dværgene fået fat i den paryk, 

som Loke angiveligt skulle have brugt til at 

forklæde sig, hvis nogen skulle have interesse i 

denne. Hvad mon den er værd? 

Det vides stadig ikke hvorfor Loke er kommet 

til vor by, men vi håber at han kun er på ven-

ligt visit. Og hurtigt forsvinder igen.. 

FALSK BORMESTER?FALSK BORMESTER?FALSK BORMESTER?FALSK BORMESTER?    
Vrede borgere stormede Lad Vide i dag, med 

krav om, at den selvindsatte falske borgmester 

Olav skulle træde tilbage. ”Han kan ikke ud-

nævne sig selv og gøre krav på borgmesterpo-

sten!” udtalte en vred borger. ”Vi vil selv vælge 

vores borgmester, ved et rigtigt valg, med flere 

kandidater. Han er en falsk borgmester og vi 

vil ikke anerkende ham!” 

 

Hvem er denne Olav og hvad er hans politik? 

Hvad er hans mål og hensigt? Vil han tale bor-

gernes sag og beskytte dem, eller gør han det 

for egen vinding? Lad Vide følger sagen tæt.. 

VAMPYRER TRUER OLAFVAMPYRER TRUER OLAFVAMPYRER TRUER OLAFVAMPYRER TRUER OLAF    
Dette brev blev indleveret til Lad Vide for få 

øjeblikke siden: 

”Hvis du ikke stopper jagten på vampyrerne nu, 
Hr. Borgmester Olav, så vil vi storme dig, drikke 
dig tør og sætte dit hoved på en stage. Dette er 
den eneste advarsel du får! Væmlig hilsen Vampy-
rerne” 


