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Fremmede elvere i
Skovpasset
Det var bønder fra adelsfolkenes
landsbyer, der var
de første der
opdagede de fremmede elvere. De
indtrængende elvere nøjes ikke kun
med at liste ubemærket gennem
skoven,
men
angreb
gårde,
handelskaravaner og lignende. Hvad
årsagen til deres aggressive handlinger
er, vides endnu ikke.
Adelsfolkene har allerede bekendt kulør.
Baron McAllister og Fyrst Tordenskjold
mener, at vi har misforstået elvernes
intentioner og de søger derfor at møde
dem, i en rummelig og nærværende
dialog med et diplomatisk mål for øje.
Baronesse Sibaqora, Baron Von Günther
og Grev Von Fusk mener dog, at elverne
er en trussel og det derfor er vigtigst,
at
beskytte
borgerne
og
deres
adelsfolkenes byer, ved at forstærke
forsvaret og lade de lokale byvagter
beskytte karavanerne. Det er tydeligt at
se, at adelsfolkene ikke mener det
samme om elverne og det bliver
spændende, at opleve konsekvenserne
af deres forhold til de fremmede elvere.
De nyeste oplysninger omkring elverne,
tyder
på at desøger
nu errekrutter
ankommet til
Vogterne
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troværdig og tillidsfuld styrke, som
håndterer dagligdagens udfordringer og
forbrydere. Du får magt med ansvar og
værktøjerne til at håndhæve den.
Alle kandidater er meget velkomne og
bedes møde
op hos Vogterne på Markedspladsen.

KORT NYT
Klan Reinheim indbyder endnu engang
til maddyst. Kom med resterne af
aftensmaden lørdag kl. 18.00 hos
dværgene. Deltagelse koster kun
10 Korint og der er præmie, samt
den populære vandrepokal til
vinderen.
Kroerne har gennem Kelbstadt (hvem
de så end er) erhvervet sig noget
ganske særligt mjød; endda i 4
forskellige varianter. Skål!
Vogterne udlover en klækkelig dusør, til
alle som kan give dem oplysninger
i forbindelse med sprængningen af
fængslet i sidste sæson. Find
forbryderne!
Bjærgerlauget vil gerne lave god
reklame for Baron MacAllister, med
følgende slogan:” Skal det ikke
væres skarpt, er det MacAllister i
en fart!” (red. bemærk: korrekt
citeret).
Jarl Sigvald er endelig tilbage og der
bliver afholdt blot og indvielses
ritual i kl. 14.00 i Skjoldheim ved
flagstængerne.
Faekhalen har ansat adskillige nye
medarbejdere. De er faktisk så
mange, at der er flere
medarbejdere end gæster i kroen!
Hr. og Fru Bager søger arbejdskraft.
Budbringeren fik 20 Korint for, at
levere beskeden, så det svarer
sikkert til lønnen.
Fixfax arrangerer en skattejagt, hvor
man kan vinde en valgfri
Vejrprofetens
forudsigelser
Legendarisk Komponent.
Det du
skal finde er en særlig statue og
her er det første
spor:”Helvedestrappen er vejen
dertil..”Eftermiddag
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Mulighed for skjulte elvere
og stærke følelser
der ville have ”Vanaheim” koste
hvad det vil. Hvad er Vanaheim og
hvor gemmer den sig?

