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MISFOSTER FØDT I NAT 
Den gravide Dværgekvinde fødte et klamt 

misfoster i nat. Barnet er fyldt med hår og skulle 

eftersigende have ben som en ged. Rygterne siger, 

at det er selveste Skovkongen som er far til barnet, 

som hele morgenen har holdt Højborg vågen med 

sin uendelige gråd. Dværgene fik åbenbart ikke 

det smukke Dværgebarn de håbede på. Om de slår 

barnet ihjel eller skaffer sig af med det på anden 

måde, må tiden vise. 

KORT NYT 
 Rygtet vil vide, at tjenerne fra Det Plettede 

Palads, drikker deres øl i Skovkroen. Ifølge 

”Skovbryn”, kommer tjenerne tit forbi og 
hurtigt drikker en øl. Det vides dog ikke 

hvorfor de frekventerer Skovkroen. Nogle 

påstår, at det er på grund af det gode øl, 

mens andre mener, at det er for at aflure 

diverse hemmeligheder fra kroen. 

 Det lader til at en Ler-golem har opnået 

selvstændig tankegang, idet vedkommende 

har bedt Lad Vide om hjælp i form af 

anskaffelse af Den blå Magilaugs Artefakt, 

Det store magiske maleri, Kniven der stikker 

dybt, Den magiske slibesten, magisk låse og 

nøgler, samt De magiske Leer. Hvad Ler-

golemen skal bruge disse ting til vides ikke, 

men det er helt sikkert bekymrende, at en 

sådan skabning er begyndt at få selvstændige 

tanker. Måske den skulle ødelægges før det 

er for sent. 

 Faekhalen kaprede 6 kunder og 1 trubadur 

fra Det Plettede Palads ved, at spille på 

vaskebræt og guitar. Deres sang og spil var 

åbenbart nok til at overbevise kunderne om 

at følge med. Måske kunne det også skyldes 

af Det Plettede Palads løb tør for øl? 

 Det er trist at se hvordan en soldat blandt 

Seglets rækker udnytter Lad Vide til, at 

smæde sine egne. Tag sagen om den flotte 

menig. Hvorfor skulle denne stakkels 

uskyldige mand, sættes i dårligt lys? Hvorfor 

skulle Løjtnanten ydmyges. Hvem mon står 

bag disse anklager? Det er virkelige trist, at 

det er sådan. Hint, hint.. 

Mangler De eller kender De 
nogen der har brug for blod, 
er Bryggerlauget det rette 
sted at henvende sig. Lauget 
modtager desuden gerne 
bloddonationer. 

KONKURRENCE   
I dag på middagsklokkeslaget (kl. 12.00) afholder 

F a e k h a l e n  d e r e s  b e r ø m t e 

Træhugningskonkurrence. Denne prestigefyldte 

udfordring, hvor folk dyster på fleste flækkede 

kævler på tid, har altid gode præmier og masser af 

deltagere. Har du styrken og teknikken til at blive 

den bedste træhugger, så møde op ved Faekhalen 

 Er du også ”Fingerfærdig”?  
Så kom ned i Det Plettede  

Palads, lørdag et klokkeslag  
efter middag (kl. 13.00) og mød 

andre ”Fingerfærdige”  
Bordet er booket! 

DÆMONENS ØJE FUNDET   
Doktor Icaas Won Faustesen er ifølge pålidelige 

kilder i besiddelse af Dæmonens Øje, en sjælden 

og ond ædelsten som kan sprede død og 

ødelæggelse i de forkerte hænder. Hvad vil denne 

forbryderiske læge med sådan en modbydelig og 

farlig genstand? Hvor har han fået ædelstenen fra? 

Og hvorfor er den blevet betroet til ham? Har han 

skjulte kræfter vi ikke kender? Skal vi frygte ham? 

Er han en ond gud som vil fortære os alle? Burde 

nogen ikke stoppe en sådan mand, som pludselig 

truer hele Skovpasset? Synger Skovpasset på sidste 

vers? Nu bør vi jo ikke sprede panik, men nogen 

bliver nødt til at gøre noget! 


