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PANDEKAGESPISNINGSKONUKURRENCE
På lørdag kl. 13.00 afholder Pandekagehuset en helt
særlig konkurrence i pandekagespisning. Der er
desværre kun plads til 5 deltagere og disse skal være
fra hver sin lejr. Kunne du tænke dig at være med, så
meld dig til senest i aften kl. 20.
Du kan købe pandekager og slik i Pandekageboden
hver dag kl. 11. til 12. Slikboden har desuden åbent
mellem kl. 18. og 19.

KORT NYT
❖

Pater Peter er ankommet til Faekhalen for at
ﬁnde ud af hvad der er sket med hans fætter
kendt som “Fedte Peter”. Nu hvor Pater
alligevel er her, vil han gerne arrangere en
vielse for for en skilling eller en øl. Man kan
også hyre munken i Faekhalen som
anstandsdame til bryllupsnatten. Som altid
udlejer Faekhalen fadeburet til minutpris.

❖

Kasinoet i Lavborg åbner i aften kl. 20. Dr.
Isaac, som er Grev Günthers god ven
bestyrer kasinoet, for som den gode Greve
siger det: ”Hvis man er klog nok til at blive læge
er man også klog nok til at styre et kasino!”.
Pitch, Grevens lærling, tilføjede dog kvikt
“at dette var den standard man måtte ﬁnde sig i,
men nogen gange måtte man jo nøjes med det
første, det bedste, ligesom Grevens piger..”
hvorefter Greven kækt tilføjede: “Det er derfor
at jeg har en læge som ven!”

❖

Urt laver kager der gør folk rigtig glade.
Kagerne indeholder udeﬁnerede urter fra
Sankt Petunias have. Urt og hans ven,
smeden Hammer, smager ofte selv på på
kagerne, måske endda før de sælger dem?
Hammer har desuden stor viden om
omsmeltning af sølvtøj fra klostre.

❖

Nu kan du få anatomiundervisning hos
Madame X. Så hvis du jonglerer med knive
kan du nu lære hvor man ikke skal ramme.
Lær de ting om anatomi, som de mor ikke
lærte dig, hos Madam X.

❖

Mangler du fersk bacon til dit næste måltid?
Så henvend dig til Killian i den Imperielle
ambassade i Skjoldheim, hvor du kan købe
fersk, afkølet bacon klar til brug.

❖

Byrådet har underskrevet den nye lov for
Skovpasset, som Vogterne skal effektuere.
Det er dog stadig Dommer Blackwood som i
sidste ende skal udmåle straffen. Byrådets
underskrift har skabt vrede og frustration
blandt nogle af de andre adelsfolk, som
føler sig forbigået, da de mener at loven
ikke bør gælde dem.

FREDSMIDDAG
I anledningen af Skovpassets
jubilæum vil Lensherren gerne
invitere alle indbyggere til en stor
Fredsmiddag med gratis mad og
festlig underholdning.
Arrangementet starter kl. 18.00
og det forventes at alle lægger
deres stridigheder bag sig under
middagen.
Så mød op foran den “røde gård”
til en festlig forsamling. Husk at
medbringe jeres egne drikkevarer,
eget service og gode humør.

Lensherren
INDKALDELSE TIL FOLKETÆLLING
På Lord Vlad den 3. anmodning, opfordres alle
borgere til at møde op på Markedspladsen kl. 16.30,
hvor
de
skal
udfylde
et
såkaldt
“Skovpasborgerpapir”. Her er ikke tale om de
adeliges Borgerbreve, men efter sigende noget helt
andet. Hvorfor ønsker Vlad at samle folk og hvad er
formålet med at tælle indbyggerne i Skovpasset. Lad
Vide er desværre ikke bekendt med yderligere
detaljer.

