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EKSKLUSIVT INTERVIEW MED GRÅBLOD

Lad Vides udsending, Henrik Rosengård, har fået 
et yderst sjældent og eksklusivt interview med 
selveste Gråblod!

I interviewet afslørede Gråblod sit had mod adelen: 
“Jeg stjæler kun penge for at give dem til de fattige, så de 
kan betale Lensherrens skatter og undgå at få prygl af 
hans håndlangere. For tiden leder jeg efter “Stormreden” 
som er Lensherrens personlige spionnetværk, hvor han 
gemmer hemmelige og personlige informationer om alle 
folk i Skovpasset, så han kan afpresse dem. Lensherren er 
kun en dukke og i virkeligheden er det adelen der styrer 
Skovpasset. Så når jeg har fjernet adelen, skal folket 
overtage styret. Så længe adelen er her, så vil Gråblods 
knive finde deres ryg om natten!” 

Der er ingen tvivl om at Gråblod både hader 
Lensherren og adelen. Vil det lykkes ham at slå dem 
ihjel som han truer med? Skal adelen leve i evig 
frygt for Gråblods knive? Hvor mange indbyggere 
støtter egentlig Gråblod? Og vil adelen være i stand 
til at fjerne ham, før det er for sent.

KORT NYT

❖ Svend Guldtand indkalder til Byrådsmøde i 
aften kl. 20 i Ravnens Rede.

❖ Sir Otto, hans væbner og entourage tager 
stærkt afstand fra Rasmus Paladins 
personlige ytringer, men indrømmer dog, at 
de arbejder sammen med ham om et fælles 
mål, nemlig at udslette Gråblod. 
Spørgsmålet er om det kan lykkes Rasmus 
Paladin at overtale dem til også at udslette 
grønhuderne?

❖ Lørdag formiddag kl. 9.30 har du mulighed 
for at deltage i en særlig våbentræning hos 
Ravn ved, ikke på, Tempelpladsen. Ravn 
påstår at være hurtigere end sin egen 
skygge og er villig til at lære fra sig. 
“Svagpissere bliver hårdføre hos mig, fordi jeg 
tæver rekrutterne og giver dem blå mærker!” 
siger den indtil videre ubesejrede Ravn.

❖ Vogterne søger folk. 150 Korint om dagen 
eller 10 Korint i timen, dog max. 10 timer.

❖ “MacAllister er Skovpassets bedste smed og han 
har så meget guld, at han gerne giver det til mig, 
sin lærling” udtaler Baronesse Svanhilda. 
Man kan næsten ikke lade være med at 
tænke på om den gode mestersmed har 
betalt for sin lærlings adelstitel? Hvad fik 
han mon til gengæld?  

❖ Der er kommet et nyt lægefællesskab kaldet 
“Lægehuset Langliv” som udover almindelig 
lægepraksis også tilbyder massage. Dr. 
Broover, Dr. Allister Nicolas Von Faust, Dr. 
Tjalfe og Dr. Blaae (ikke Blå) påpeger 
desuden at Udøde ikke er velkomne fordi de 
er for ulækre.

❖ Tornegarden søger efter kvinder og mænd, 
som kan bære et sværd og vil slås for hæder, 
godtfolk og god løn. Du finder dem i 
Grevegården (Grev Günthers område).

❖ Kartoffelbonden Henrik beklager sig: 
“Vogterne får løn hver dag og gør ikke noget, når 
man bliver overfaldet om natten. De siger bare 
“Det er noteret” og så sker der ikke mere. Fy for 
fanden!”

SKULL FIGHT TURNERING

Lørdag kl. 15 afholdes der Skull Fight Turnering på 
plænen foran den “Røde gård”. Hvert hold skal stille 
med 5 brave spillere og kan melde sig til den 
prestigefyldte turnering, hos Galtop Gyldenspir 
som bor i det rådne spidstelt bag Faekhalen. Her 
kan du også få reglerne forklaret og træne før 
turneringen starter.

Tilmeldingen skal ske senest lørdag kl. 14.

Selve turneringen faciliteres af Klan Douglas og 
Galtop Gyldenspir selv og du har også mulighed for 
at spille penge på holdene i turneringen til rigtig 
gode odds. Der er vil selvfølgelig være en præmie til 
vinderholdet.

TAG PÅ EVENTYR MED EVENTYRLAUGET

Hele weekenden kan du besøge Eventyrlauget hvor 
du har mulighed for, at tage på eventyr uden for 
Skovpasset. Så saml dine venner, pak en taske med 
fornødenheder og tag på eventyr i det ukendte.


