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HÆKLANDS MØDE MED VLAD

Mit møde med en vampyr - en beretning fortalt af 
Hækland.

“Efter mit første møde med vampyrerne, blev min 
nysgerrighed stærkere, og jeg inviterede Vlad den tredje til 
en lille samtale, for bedre at forstå hvem jeg var på besøg 
hos.

Hækland: Jeg har hørt omkring denne blodtørst 
vampyrerne har. Hvad er det?

Vlad: Det er meget forskelligt. I vores gruppering er den 
røde tørst ikke et problem vi døjer med. V i har lært at 
overkomme den. Men det er et problem blandt de yngre 
vampyrer, da de ikke har lært at styre deres blodtørst.

Hækland: Jeg har hørt om vampyrer som kan tryllebinde 
folk med deres blik og på den måde dominere dem. Hvad 
siger du til det?

Vlad: Vores tidligere blod har besudlet vores ry med 
tyrannisk opførelse og væremåde som vi bestemt tager 
afstand fra.

Hækland: Hvad laver I så her omkring? Hvorfor er I her? 

Vlad: Vi sørger for at de døde forbliver døde. Vi er også 
udsendt for at sørge for at bestanden af vampyrer ikke 
stikker af og tage vare på dem, der ikke selv kan gøre det. 
Ja, vi er selv udøde og det er selvmodsigende. Men vi er her 
for at beskytte byen imod det som lurer i mørket.”

KORT NYT

❖ En af de syv kåber, Mosher Bærer af den 
tredje skriftrulle, søger hjælp fra magikere 
til at opspore forbudt magi. Dette 
indbefatter: at rejse de døde uden tilladelse, 
samt magi der påvirker andres hjerne og 
manipulerer den. Da der blev spurgt ind til 
de forsvundne dværge blev Mosher stille, 
men sært nok ville han gerne snakke om de 
grå arkiver.

❖ Vogterne samarbejder med en organisation 
der hedder “Specialisterne”, der går ind for 
tortur, som at hive negle af, brække knogler 
og langt frygteligere ting, udtaler Arne 
Arnak. Om dette har noget at gøre med, at 
Vogterne har haft to fanger i fængslet i 12 
timer, hvor de kun fik to æbler og et glas 
vand, vides dog ikke.

❖ Karstens hat blev stjålet af Naturfolket og 
for at få den tilbage, solgte han sin ven 
Allan, til Måne. Allan fik dog tilladelse til at 
gå på kro for at blive “marineret”, men 
måtte  derfefter vende hjem enten for at 
blive spist eller måske af kærlighed? 

❖ Baron Olaf Tryggvasson har fået den 
tvivlsommme opgave af Byrådet, at skulle 
finde et nyt navn til Lavborg. Det virker som 
om at Byrådet vil udnytte dværgenes fravær 
til, at gennemtvinge en slags “hævnpolitik” 
som består i, at ændre navnet på byen, som 
dværgene ihærdigt har kæmpet for at få 
stadfæstet. Lavborg skal ifølge Baron Olaf 
Tryggvasson fremover hedde “Fasanborg”.

❖ Fixfaxs komponenter er utroligt dårlige , 
påstår Baronesse Milea Rævensten. De er af 
dårlig kvalitet, alt for gamle og generelt 
ulækre, mugne og ødelagte.  Baronessen, 
som grundigt har undersøgt Fixfaxs 
komponenter, anbefaler indbyggerne, at 
købe deres komponenter hos Handelshuset 
Guld og Grønne skove i stedet. 

❖ Efter Ulmas insisterende forsøg på at 
forføre Rasmus Paladin uden held, har hun 
efterfølgende afsløret, at den gode Paladin 
selv har afsløret at han er jomfru. 

KORT NYT

❖ Næste byrådsmøde er lørdag aften kl. 22 i 
Ravnens Rede.

❖ I anledningen af Gnomas åbning kan man 
få en plads i Alfelunden, hvis man ønsker at 
sælge varer til de besøgende i Skovpassets 
hyggeligste natmarked.

❖ På byrådsmødet orienterede Borgmester 
MacAllister om en forestående begivenhed, 
der skal sikre Skovpassets fremtid ved at 
forhindre helvedet på jorden! Mød op før kl. 
20 i aften ved MacAllisters smedje, hvis du 
vil hjælpe Bormesteren med at redde 
verdenen. Det lyder ret alvorligt!


