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Dværgene mener at deres ritual bestemt
ikke var en fiasko. De betragter episoden
som en succes og ikke hørt fra deres
larmende forfædre siden.
Kromutter Xenna på Vejs Ende, søger
en storbarmet og forførende kone. Hun
vil gerne giftes hurtigst muligt, efter
”først til mølle” princippet.
Nogle prøver at give Tristan fra Seglet
skylden for at stjæle Dværgenes skøde til
minen og lægge det i Vejs Ende. Målet
skulle være at bryde venskabet mellem
Dværgene og Vejs Ende. Hvem den
egentlige bagmand er, vides ikke?
Rygtet vil vide at Alfaen er en pivset lille
pige, når det kommer til nævekamp.
Selv Skovkongens datter kan rive ham
rundt i nævekamp som en slatten
kludedukke.

EMMA ROSE GIFT IGEN
I dag, den 16. maj år 2552 efter Emperiets
tidsregning, er Sergent Markus Adler Leonard
blevet viet til Emma Rose, tidligere Holst, nu
Adler Leonard. Alt dette lykkedes da Markus
Adler Leonard vappede en vaps til Emma.
Vapsen var en stor hund på 30 kilo og den var
næsten helt hvid. Der foreligger selvfølgelig
dokumenteret bevis på dette.
Spørgsmålet er nu hvem Emma Rose er gift
med? Sergenten svarede stolt, at hun var hans
kone og mente, at siden Emma Rose ikke har
bevis på sit tidligere ægteskab, så er dette ikke
gyldigt. Men som reglerne er nu, er det at give
sit ord, bevis nok på ægteskabet, hvilket
betyder at Emma Rose på nuværende
tidspunkt har to mænd, et kommende barn og
part i både Faekhalen og Seglet.

KUN TO LAUG BESTOD
Lensherrens laugskontrollant, Bastian Von
Lenchen, vurderede i dag alle laug som mødte
op til kontrollen. Blandt disse, glimrede det
nye Bryggerlaug ved sit fravær, men i følge
Von Lenchen var dette kun en formalitet:
”Bryggerlauget er velkommen til at sende en
indsigelse til undertegnede. Jeg vil herefter aftale et
nærmere møde, så vi kan få kontrolleret
Bryggerlauget. Det er jo i alles og især Lensherrens
interesse, at laugene bliver myndiggjort”.
De laug som har bestået kontrollen er
”Handelslauget” og det ukendte ”Fest og
Morallauget” hvis berettigelse stadig
diskuteres. Begge har dog fået alvorlige
anmærkninger som skal være på plads ved
næste kontrol. De laug som ikke blev
godkendt, vil på et tidspunkt opleve at deres
laugsartekfakter mister deres magi.

FAEKHALENS EJER DØD
Ejeren af Faekhalen, Knud Markusson er
død. Knusende beviser fra en yderst troværdig
kilde, peger på personalet fra Faekhalen som
bagmændene og der er endda folk der
snakker om, at det var selveste Hr. Holst, som
selv førte den skarpe kniv gennem sin
arbejdsgivers hals.
Hvor står faekhalen nu? Kan den overleve nu
hvor Holst, som beskrives som en uerfaren
tjeneraspirant har ansvaret? Vil baconen blive
gennemstegt? Vil øllet stadig forblive
ufortyndet? Vil sangene stadig lyde lige højt?
Lad Vide kondolerer og håber, at hævnen fra
Knuds familie ikke rammer kroens gæster.

