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RASMUS PALADINS MANIFEST

Skovpassets lys, menneskenes frelser, orkernes 
betvinger og dværgenes barbér; Rasmus Paladin 
der har til hus i Faekhalen, udlover 10 Korint og 
din sjæls frelse pr. afhuggede orkhoved. Afrevne, 
afsprængte og afgrillede hoveder godtages også.

- Medmenneskelighed, empati og døde orker!

P.S: kål købes.

KORT NYT

❖ Magimestrene Kætterne Stumb og Fendrik 
søger lærlinge! 

❖ Lythia og Guffe fra Alfelunden har lavet en 
gourmet natmadsrestaurant, som hedder 
“Gnoma”. Lige som Alfelunden er menuen et 
eventyr; du ved aldrig hvad du får, men du kan 
altid få flødeskum på toppen det involverer 
garanteret døde mennesker.

❖ De omrejsende handelsfolk, kendt som “De 
Genfødte” (udøde!) har til huse i Skjoldheim. 
Her sælger de bæltespænder, smykker og 
krydderier og andre farlige gifte. Som noget 
ganske særligt finder du også en kunstner som 
kan tegne portrætter blandt “De Genfødte”. Pris: 
1 sjæl.

❖ Tjenestepige m/k søges af familien Dou Glass. 
Tidligere erfaring er ikke nødvendig, men en 
fordel. Kvaliteter der efterspørges: 
pligtopfyldende, opfringsparat, selvstændig 
holdspiller, robust, had til underracer. Lønnen er 
5 Korint i timen. Henvendelse ved det rådne telt 
bag Faekhalen eller hos Skaldovia fra Baldovia. 
Kun mennesker kommer i betragtning.

❖ Har du smagt Hammer og Urts 
voksdelikatesser? Det har Skovpassets bier også, 
hvilket to driftige handelsmænd opdagede hertil 
morgen, da skålen summede af sultne orker.

❖ Husk midnatsritualet i Ravnens Rede. Har du 
ting som du gerne vil ofre, så kom forbi kroen, 
hvor en professionel nekromantiker vil bortlove 
din sjæl for et usselt beløb.

❖ Edderkoppepræstinden søger friske kvinder der 
vil være med i et uhelligt orkritual. Du finder 
hende på Tempelpladsen og i kroerne i små 
stykker.

❖ Æ Skaulaug holder til i Udkantsskjoldheim, hvor 
de sælger toldfrie, eksotiske varer, kaffe og 
alkymistisk servietter.

❖ Nu kan alle adelsfolk, gamle såvel som nye, 
udstede Borgerbreve, som de kan hente i Lad 
Vides redaktion. Klækkelig rabat for mennesker.

ANMELDELSE AF KROER

Her bringer Lad Vide en anmeldelse af de 3 kroer i 
Skovpasset. Redaktionen tager alt ansvar for 
anmelderens vurdering og udtagelser:

Den Stolte Fasan - Den mindste af Skovpassets 
kroer. Fasanen beskrives bedst af kroens tjener som 
undertegnede mødte: ”Servicen er elendig. Til gengæld 
slår vi klart Faekhalen på prisen og her er flere 
elverkrapyl.” Derudover vil undertegnede advare 
mod faldefærdige bænke. Samlet vurdering:  3 døde 
orker.

Ravens rede: Virker som de bedste kvinder: smuk 
og uskyldig udenpå, men beskidt og lystig indeni. 
Især i nattens timer, dette trods at det er den mest 
velbelyste kro af dem alle. Her har man den 
fantastiske spise, bacon, der skal prøves. Samlet 
vurdering:  3 døde orker og en lystig elver.

Faekhalen: Faekhalen er en hyggelig taverna, med 
et bredt sortiment. Hyggeligt og æstetisk indrettet 
til  grupper af 4 mennesker, særafdeling til afvigere 
af andre racer udenfor. Faekhalen serverer den 
lokale delikatesse, løg, en spise der stimulerer 
helbredet, næsen, tungen og numsen. Samlet 
vurdering: 4 døde orker.

Anmelder: Skaldovia fra Baldovia

STEGT FLÆSK I RAVNENS REDE

I aften, kl.18.30, kan du købe lækker stegt flæsk 
i Ravnens rede. Husk at medbringe dit eget 
service. 

Du opfordres desuden til at tilmelde dig til 
krigen mod orkerne. Husk at medbringe eget 
service. 

Rettet og godkendt af: Pater Peter, højinkvisitør, stormufti og øverste sandsigerske  

KUN FOR MENNESKER!


