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KORT NYT 
 Dværgene er begyndt at udforske et 

ribben fra drageskelettet der ligger ved 
kirkegården. Alle lærde og intereserede 
er velkomne til at deltage i 
udforskningen. 

 Kontrakten mellem Tehuset og 
Amazonernes leder er blevet brudt, med 
både trusler på livet og afpresning af 
Tehuset leder, som dog til fulde nød 
Amazonens naturlig dominans, trods 
ordenes alvorlighed.  

 Bag Faekhalen ligger der et mystisk 
”mærke”bestående af en hat med en tyvs 
lædermaske, et stykke stof smurt i 
klistret blod og et sært, okkult tegn 
malet på jorden i blod. Er det mon 
Ritualmagi som praktiseres bag 
Faekhalen? Hvilket formål har disse 
genstande? Har de noget med 
Faekhalens mange udfordringer at gøre? 

 Kromutter som ledte efter en kone, er 
netop blevet gift med trolden Fjer. De er 
nu blevet erklæret for ”trold og trold”, 
hvorefter de fulgte de gamle 
troldetraditioner og sammen vaskede 
deres gamle snavs af. Derefter blev de 
forenet i ”fælles snavs”, hvoreftert de gav 
hinanden deres hjerte, bogstaveligt talt. 

 Faekhalen afholder krogstræknings-
konkurrence efter kl. 21. Få en billet i 
kroen.  

 Dragons Den har været vært ved et 
ritual, hvor tilhørerne blev til udøde. 
Ritualet blev afholdt af Alkymimester 
Lillebjørn. Han blev efterfølgende taget 
til fange af Skovfolket og slået ihjel. 
Hans mål var at skabe en hær af udøde, 
som kunne fjerne Skovfolket fra 
Skovpasset.  

STOR RETSSAG MOD GILBERT 
 
Byrådsmedlemmet Gilbert dømt skyldig i retssag. 
 
Gilbert, kendt fra Gilberts Gladiator Cirkus 
står i en svær situation. Han er blevet anklaget 
for at opildne til krig mod skovfolket, 
uberettiget at arrestere folk og for at tortere 
medlemmer af skovfolket.  
 
Det mest interessante i denne sag, er dog at 
juryen enstemmigt har erklæret ham skyldig og 
Dommeren har dømt ham til at blive frataget 
sin post i byrådet, hvorefter han skal 
brændemærkes med ”Skammens mærke” i 
offentlig skue.  
 
Gilbert giver dog ikke op så let og anket 
dommen. Han har også sendt bud efter 
Lensherren og Overdommeren i håbe om at 
disse magtfulde personer kan bistå ham. 
 
Vil Gilbert forblive skyldig og modtage sin 
straf? Eller vil han gå fri? Vil retfærdigheden 
ske fyldeste?` 

HYGGELIGT BRYLLUP PÅ FAEKHALEN 
 
John, Hymers søn, skal giftes med Idalina 
Magnusson fra Faekhalen.  
 
Brylluppet foregår i aften 1 klokke før midnat 
(kl. 23.00) i Faekhalen. Alle er inviteret og det 
unge par ser frem til en fantastisk fest. Gaver 
er velkomne, men ikke nødvendigt for at 
deltage. Idalina har dog en lille bekymring i 
forhold eventuelle mord under festen og 
opfordrer derfor lejemordere til at udskyde 
deres uhæderlige gøremål til enten før festen 
eller senere på natten. 


