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KORT NYT 
VIGTIGT: Maddysten hos Klan Reinheim 

er flyttet til kl. 19.00. 
Fru Bager taler meget varmt for, at 

hendes mand, Hr. Bager, skal være 
Skovpassets nye Sheriff. Hun 
forklarede stolt: ”Hvis han 
bestemmer, så skal jeg.. øh.. Vi 
nok få styr på det hele!” Lad Vide 
vil her tilføje, at den tydeligt 
bekymrede Hr. Bager, med gråd i 
stemmen efterfølgende 
hviskede:”Hjælp mig! Jeg overlever 
ikke i 5 minutter..” 

Byrådet havde følgende overlegne 
kommentar omkring 
Mudderkompaniet:” Vi har betalt 
dem 1500 Korint for at følge vores 
ordrer og har dem i vores hule 
hånd. Så vi har fuldstændig styr på 
situationen i Skovpasset!” 

Guldtap Gyldenspir udlover en dusør på 
40 Korint til den person, som finder 
hans 4 forsvunde damer. 

Dværgene vil lave et ritual så de kan 
mindes og ofre til den uddøde Klan 
Kulbringer. 

Pandekagehuset har fået stjålet hele 
deres kassebeholdning på 3000 
Korint. De udlover derfor en dusør 
på 500 Korint til det usle 
skvadderhoved af en fusentast, 
som har stjålet pengene. Fixfax har 
i samme anledning sponseret to 
meget svære magiske låse med 
grumme og ondskabsfulde fælder 
på Pandekagehusets døre. Fru 
Bager håber også, at hendes 
forslag om at gøre hendes mand til 
Sheriff, vil forbedre situationen. 

Vogterne blev i nat ramt hårdere end 
de  havde forventet. Man skulle 
ellers tro, at de havde lidt nok. 
Flint Sølvblod, drevet af smålig 
hævn, overfaldte 5 af Vogterne, 
mens de var i civil. Heldigvis følte 
Flint sig gavmild, idet han kun 
dræbte 2 af Vogterne. 

Fixfax’s skat, bestående af en af hver 
slags af de legendariske 
komponenter er fundet af Wolf-
klanen. Godt klaret! 

Den traditionelle alkymistiske 
boksekamp afholdes i dag kl. 
15.00 på Markedspladsen. Der er 
fantastiske præmier som altid! 

Eventyrlauget søger nye 
medlemmer! 

Kom på besøg kl. 17.00 
og hør nærmere om 
fordelen ved at være 

en del af Eventyrlauget. 

KORT NYT 
En ny person er flyttet ind i Højborg 

over for Hymers piber. Hun ville 
umiddelbart ikke fortælle Lad Vide, 
hvem hun er eller hvorfor hun er 
ankommet til skovpasset. La Heur 
er dog ikke i tvivl om, at hendes 
navn er et alias, og han har fundet 
ud af, at hun i virkeligheden 
hedder ”Tante Ulla”. 

Professor Konstantin fortæller, at 
Byrådet har overvejet, at smitte 
gæsterne på kroerne med 
sygdomme for, at få dem ud af 
mørket og nyde det gode vejr. 

Dværgene og deres karavane rejste 
igår til Sølvbjergene for, at finde 
de ”Grå Arkiver”. Desværre måtte 
de flygte derfra, da frygtelige 
væsner havde invaderet det store 
bibliotek. Det siges at en af de Syv 
Golde Hekse stod bag. De Grå 
Arkiver styrtede sanmmen og 
dværgene nåede kun at redde en 
lille del af biblioteket og prøver at 
oversætte de gamle skrifter og 
afsløre deres hemmeligheder. 

Byrådsmøde afholdes i dag kl. 16.00 i 
Ravnens Rede. Herefter vil der 
være valg til embedet som Sheriff 
ved Posthuset kl. 17.00. Alle 
kandidater der ønsker at komme i 
betragtning skal blot aflevere en 
skriftlig ansøgning til et 
byrådsmedlem inden kl. 15.00. 
Den nye Sheriff afsløres kl. 17.30. 

Landevejsrøverene har igen været på 
spil og både Kasinoet og flere 
borgere er blevet ramt hårdt. 
Adelsmanden Torlonius siges at 
være skyld i deres opstående. 
”Nogen” har desuden modtaget 
breve om skjulte møder med 
landvejsrøvernes leder Gråblod. 
Hvor er byvagten som skal 
beskytte os mod røverne, kære 
Byråd? Gør dog noget! 
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