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❖ Krofatteren i “Den Stolte Fasan” påstår, at han 
kan slå alle i Backgammon. “Jeg har ikke tid til 
latterlige amatører. Her spiller vi om penge og det 
er kun seriøse spillere der tør udfordre mig, som jeg 
gider at bruge min tid på!” - udtaler den 
selvsikre krofatter. Rygtet vil vide, at der 
udloves en præmie til den person der kan 
tæve den overlegne krofatter, som ifølge hans 
personale bruger al sin arbejdstid på at spille 
Backgammon med sig selv. Har han mon 
nogensinde spillet mod andre? 

❖ Ambassadøren for Imperiet søger vagter til at 
beskytte ambassaden i Skjoldheim. Gode 
arbejdstider og fornuftig løn tilbydes.

❖ I år starter den første  “Dybdegravningsdyst”, 
hvor 5 erfarne dværgehold, som alle er 
eksperter i mineudgravning, dyster om at 
være det hold som i løbet af weekenden kan 
grave dybest. Udgravningen er allerede i gang 
og til alles store overraskelse har “Stein 
Einstein” (og hans hold) lagt ud med en klar 
føring på 5 meter, tæt forfulgt af “De Hårløse 
Hårdhuder”. Både “De Smidige Småsten” og 
“De Rullende Sten” har dog skuffet fælt her 
fra starten af med 1 sølle meter! Det femte 
hold “Glashuset fra Stenbroen” ser dog ud til 
at holde en jævn fart. Lad Vide følger de 5 
dybdegravningshold tæt og vil løbende 
rapportere om deres fremskridt.

❖ Kender du Vom Hügel sangen? Den 
fantastiske sang om familien Vom Hügels 
historie er nu oppe på 39 vers og kan nydes 
ved familiens lejr i Lavborg.

❖ Svend Guldtand har fået en ny frille, som han 
af kulturelle årsager, desværre blev nødt til 
gifte sig med. Dette har helt uventet givet 
ham en ny og initiativrig svigersøn, som for 
tiden har overtaget..øh.. hjælper til i 
Guldtands handelshus. Zvonimir Cosic, 
Guldtands nye svigersøn, som også er leder af 
Cosic-klanen garanterer nu derfor at sælge 
Guldtands varer langt billigere end normalt. 
Vil disse tvivlsomme handelsfolk ruinere 
Guldtand før han når tilbage? Er du ligeglad, 
så ved du hvor du kan du gøre en god handel.

LEGENDARISKE KOMPONENTER

I Skovpasset kan du støde på tre forskellige 
legendariske komponenter: Enhjørningehorn, 
Iskrystal og Lynkvarts. Efter grundig analyse, har 
Lensherrens eksperter fundet ud af deres 
egenskaber, som er følgende:
● Enhjørningehorn: kan erstatte alle 

komponenter i en hvilken som helst 
alkymibryg.

● Iskrystal: Kan erstatte alle komponenter i 
en hvilken som helst magisk formular. 

● Lynkvarts: En smed kan knuse lynkvartsen 
og påføre den en rustning med 2 “olie”. 
Effekt: Hver dag, i den første kamp på selve 
dagen, vil rustningen ignorere det første 
slag.

Har du brug for at få 
varmet kroppen, så kom 
forbi “Den Stolte Fasan”. 

Vi sælger lækker og varm 
suppe både fredag og lørdag 
fra kl. 14 til 17.

   HUsk: Alle bærer kniv i     
                    Den Stolte Fasan!

BORGERBREVE

Nu får du mulighed for at tjene en adelsperson og 
rent faktisk få noget ud af det! 

Hver adelsperson i Skovpasset har mulighed for at 
tildele dig et såkaldt “Borgerbrev”. Dette dokument 
er et personligt bevis for, at du har valgt at erklære 
dig som borger i den pågældende adelspersons by. 
Hvilken aftale du har indgået med den adelige og 
hvad specifikt dine fordele består af, er mellem dig 
og din adelsperson.

Når du i slutningen af weekenden forlader 
Skovpasset, så husk at aflevere dit borgerbrev. På 
den måde kan du, næste gang du finder vej forbi 
Skovpasset, indkassere de aftalte “fordele” som dig 
og dig adelsperson har aftalt. Lyder det tiltalende, så 
find en adelig og tag en snak om hvad I kan tilbyde 
hinanden.


