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ED
SOM DATTER, SÅ FAR
Skovens konge og hans datter sad i Fäekhalén,
da en ung, kæk ridder antaster datteren. Efter
flere ihærdige forsøg, lykkedes det den charmerende ridder at overtale datteren til at ligge
i med ham. Hun siger dog til ridderen, at han
først bliver nødt til at spørge hendes far om
lov. Ridderen henvender sig til faren, som siger: ”Naturligvis må du ligge i med min datter, men du skal først ligge i med mig. Det er
lang tid siden, at jeg har haft sådan en dejlig,
sprød menneskedreng som dig.” Ridderen
skulle efter sigende have skyndt sig videre i
håb om at finde en anden ungmø.
P.S. Dette er IKKE en opdigtet historie!
FÄEKHALÉN! STEDET MED DEN GODE
STEMNING OG DE GODE HISTORIER

ORKER ØDELÆGGER MINE
En af dværgene havde uheldigvis spredt rygtet
om, at orker ikke kunne arbejde i en mine
uden at den styrtede sammen. Dette bekræftede orkerne ved at gå ned og grave i dværgenes
mine, hvorefter den rent faktisk styrtede sammen om ørene på dem! Nu ligger dværgenes
mine i ruiner, og de stakkels dværge er adskillige metaller og skilte fattigere..

MAGILAUGSMØDE
Magilauget afholder medlemsmøde kl. 14.30 i
Kapellet. Alle magikyndige er velkomne.

ORKER ØDELÆGGER MINE
Rygterne siger, at ”Den Hornede” har slået
Skovens konge ihjel og tvunget hans følgere til
at æde deres konge. Ingen ved dog, hvor ”Den
Hornede” gemmer sig eller om han vil dukke
op igen i nat.

SMEDEN FORARGER
Flere borgere har hertil morgen henvendt sig
til Lad Vide, med klager omkring smeden Arn
i Skjoldheim. Alle har de følt ubehag over
hans forfærdelige stødende sprog og seksuelle
hentydninger af tvivlsom, anatomisk karakter.
Men hvad kan man sige. Han er jo bare en
smed, der smeder mens jernet er varmt.

GOBLINER KØBER FÄEKHALÉN
Et skøde over Fäekhalén blev budt til salg ved
midnatsauktionen på Kapellet og herefter
købt af Goblinerne Skede, Skade og Zuki, som
havde økonomisk opbakning, af en ukendt
bagmand. Goblinerne udtaler, at de vil lade
personalet i Fäekhalên beholde deres job, så
længe Goblinerne kan få gratis øl. Hvem bagmanden er vides ikke..

TRISTANS KÆRLIGHEDSKASSE
Hej Tristan.
Tak for dit gode råd. Pigen og jeg fandt hinanden
og er nu kærester. Problemet er, at jeg skal møde
hendes familie. Hvad skal jeg gøre?
Venlig hilsen ”Muggen”
Kære Muggen.
I min erfaring er svigerforældre både utilregnelige, uforstående og nogle gange voldelige.
Husk altid at tage gaver med til dine svigerforældre. Din svigerfar vil sikkert sætte pris på
en flaske ”et eller andet” (ikke blod. Har prøvet. Det gik galt!) og tag noget ”flot” med til
din svigermor (ikke en ”dick-in-a-box. Dårlig
ide). Smil, opfør dig høfligt, kig ikke på svigermors kavalergang og vær dig selv. Og for alt i
verden skal du ikke ligge i med din kærestes
mor! Tro mig. Jeg er stadig øm..

