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Urkraften er vækket! 
Vi føler det i vores fingre. Vi mærker det i vores 
tæer. Energien omslutter os tættere, des stærkere 
Urkraften bliver. Krystaller af ukendt herkomst 
skyder op af jorden, græsset gror frodigere, dyrene 
formerer sig endnu lystigere, vejret skifter 
hurtigere og luften summer af den konstante 
tilstedeværelse, af de mystiske og ældgamle 
energier. Alle mærker det, men især de 
magikyndige. Det er både fascinerende og 
ildevarlsende, for Titanerne mærker det også. De 
er nu på vej for, at dyste om Urkraften. Men ingen 
ved hvad der sker hvis en Titan får Urkraften og 
alle håber på, at den mest værdige af dem, sejrrigt 
vil forlade Skovpasset. Hvis Skovpasset altså 
overlever..  

Den nye Skriver, 
”Gør det kort—I’m short”, 
er kommet til Skovpasset. 

 
Personlige breve skrives. 

 
Glæd dine nærmeste med en  
hilsen bragt med sendebud.  

 
Alle skrive-services udføres.  

Kun 1 Korint pr brev. 
 

Kontakt venligst Skriveren  
Milea Rævensten. 

 
P.S. Skriver kun i  

dæmpede omgivelser. 

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for skumle gerninger og fordækte hensigter 

Formiddag 
16°c 

Nat 
14°c 

Morgen 
12°c 

Aften 
14°c 

Titanerne er en trussel! 
Magilauget vil gerne advare alle borgerne i 
Skovpasset omkring Titanerne. Folk skal ikke lade 
sig lokke af skumle og urealistiske tilbud om magt, 
lettjente penge og mystiske kræfter. Titanerne vil 
gøre alt for, at samle tilhængere til at hjælpe dem 
med at høste Urkraften. Så tænk dig om, hvis du 
støtter en Titan. ”Overvej hvad du får ud af det og 
hvad den pågældende Titan opnår ved din støtte! 
udtaler Gabriel fra Magilauget, som gerne betaler 
for oplysninger om Titanerne og Urkraften. 

 

Nyt fra Lübeck 
 Udtrykket ”at give en hånd” er blevet forbudt i Lübeck. 
 Hvad udfører vampyrlæger i Lübeck altid? Blodprøver. 
 Hvad skriver hypokondere i Lübeck på deres gravsten?     

”Det var det jeg sagde”! 
 Hvad er vampyrer fra Lübecks ynglingsslik? Halspastiller. 
 Hvad kendetegner bedemænd i Lübeck? De er lig-glade. 

Ugler: 19 20 15 12 20 5 6 1 19 1 14 B A 

Titanernes alter 
Ved Bazaren, tæt ved vogterne står Titanernes 
alter. Vise mænd har fundet ud af, at alteret er 
forbundet med Titanerne og det formodes, at det 
viser hvor tæt, den enkelte Titan er på, at opnå 
styrke nok til, at beherske Urkraften. Indtil videre 
er det Enken, som har opnået mere styrke end de 
andre Titaner. Er det hende, som i sidste skal have 
Urkraften? Hvilke konsekvenser vil dette have for 
Skovpasset?  

KORT NYT 
 Rygterne vil vide, at Skovpassets bedste 

(selvudnævnte) tyv er ingen ringere end 
Alexander, som står i ledtog med (fedte) 
Greven Tordenskjold. Eftersigende skulle 
det have været Alexander, der har skaffet 
alle de klingende Korint til Grevens titel. 

 Den Stolte Fasan udvider! Der afholdes en 
”Snyd-turnering” med utrolige præmier,  på 
et ikke-nærmere bestemt tidspunkt. Mød op 
i kroen for nærmere info. 

 Udforsk Minen og oplev dit livs eventyr, 
fyldt med skatte, farlige monstre og 
forræderiske fælder. 


