
LV4. Tredje udgave 

Vold i nattenVold i nattenVold i nattenVold i natten    
Midt om natten, finder bibliotekets beboe-

re, en rustningsklædt mand med ansigtet 

gemt i hætten. 

Den modige Diego træder frem for at un-

dersøge sagen, men trækkes ind i buskadset 

af den fremmede, og en vild kamp opstår. 

Han bliver senere fundet, længere nede af 

vejen, slemt tilredt. 

Diego har ikke været sig selv siden, og han 

kan ikke længere bære sine sølvsmykker. 

I morges fandt naboerne to lig med skader, 

der kun kan forvoldes af et dyr med una-

turligt store kæber. Er Diego involveret? 

Kelstann har nået SkjoldheimKelstann har nået SkjoldheimKelstann har nået SkjoldheimKelstann har nået Skjoldheim    
Det er kommet for vore øre, at spejdere der 

tjener den mægtige troldmand Kelstann, er 

blevet set i og omkring Skjoldheim. Disse 

spejdere er, så vidt vi ved, ikke almindelige 

mennesker, men overnaturlige væsner, her-

iblandt varulve. 

 

I den forbindelse er nogle indbyggere blevet 

mistænkt for, at være agenter for Kelstann.  

De mistænkes beskrivelse følger herunder: 

 

• En pige med en ulve-tatovering. 

 

• Et par  bestående af en lyshåret kvin-

de, klædt i sort tøj, med en sort hat og 

sorte blondehandsker, samt hendes 

partner, en korthåret mand, med sort-

malede negle, også klædt i sort tøj . 

 

Disse personer kan indleveres til afhøring 

ved tårnet, som kontrolleres af Den Mørke 

Måne. Dusør udbetales. 

Opfordring!Opfordring!Opfordring!Opfordring!    
Alle håndværksudøvende mestre, skal hen-
vende sig til Laugmester Marius Skovhugger 
og indskrive sig i Håndværkslauget og betale 
kontingentet på 2 sølv. 

FäekhalênFäekhalênFäekhalênFäekhalên    
En kro så prægtig med øl og musik, 
kom ind på Fäekhalên og følg vores skik. 
Med druk, dans og stemning i salen, 
hvad der sker i Fäekhalên, bli’r i Fäekhalên! 

Mineraler i MinekløftenMineraler i MinekløftenMineraler i MinekløftenMineraler i Minekløften    
En af vores kilder har afsløret, at der er 

Jernmalm og andre interessante mineraler, 

at finde i Minekløften.  

Udgravningstilladelser kan købes hos 

Dværgene.  

Fäekhalên søger ansatteFäekhalên søger ansatteFäekhalên søger ansatteFäekhalên søger ansatte    
Arbejdsomme personer, søges til praktisk 

arbejde i byens bedste  kro. God betaling! 

Kur mod varulveKur mod varulveKur mod varulveKur mod varulve----virus fundetvirus fundetvirus fundetvirus fundet    
Det er med glæde, at vi kan annoncere, at 

Alkymist Akademiet MaNor, har fundet en 

kur til de ofre som er blevet inficeret af var-

ulve-virussen. Lederen Geisling har stolt      

  udtalt: ”Vi gjorde det!” 

MeddelelserMeddelelserMeddelelserMeddelelser    
Alle spurve. Ørnen er endelig nedkæmpet. 

Fejring af sejren, det sædvanlige sted kl. 8. 

- Ravnemor 
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