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SKOVKONGEN ER DØD!

DVÆRGERITUAL FEJLEDE

Rygter om Skovkongens død genlyder i hele
Skovpasset. Kan det virkelig passe? Lykkedes det
virkelig en lejemorder, at dræbe Skovkongen? Og
hvad med rygtet om, at han tog kongens hjerte?
Og hvor er dette nu? Hvem kan have interesse i
sådan et hjerte?

Dværgene mærkede en ubalance i Skovpasset
og gav magien skylden. Dette gjorde, at de
prøvede at lave et ritual for at fjerne magien,
men som alle magikyndige kan fortælle dig, så
skal man passe på med at lave ritualer uden
grundig forberedelse og indsigt i, hvad man
har med at gøre.

Men der går også rygter om, at Skovkongen
stadig lever på trods af, at han blev dræbt i
åndeverdenen? At hans manglende hjerte kun
føles som en ubehagelig stikken i hans bryst?
Men hvis man ikke har et hjerte er man så ikke
udød? Er udøde ikke Skovfolkets største fjende?
Men denne episode, giver os også mulighed for
at filosofere over livet og døden. For hvornår er
det endelige, virkeligt endeligt? Kan vi leve selv
om vi er døde? Og hvad skal der til for at få et
nyt liv uden at miste det gamle? Er livet som
udød en mulighed vi alle bør overveje, hvis vi
ønsker at bevare vore minder og vore kære?
Lad Vide lader ”den” ligge her. Men husk, kære
læser, at leve livet mens du har det. For du kan
ikke være sikker på, at det liv du måske får efter
døden, vil være det samme?

GØGLERLAUGET NÆSTEN KOMPLET
Gøglerlauget har taget truslen om Lensherrens
Laugkontrollant alvorligt og er ved at samle alle
deres laugartefakter for, at stadfæste deres laug
som gyldigt. Denne proaktive adfærd kan hurtigt
resultere i, at det i sidste ende kun er Gøglerlauget som vil blive erklæret gyldigt, mens de
andre laug med deres ugyldighed vil miste alle
deres laugartefakter. Det er nu de andre laug bør
komme på banen og vise, både overfor Lensherren, men ikke mindst overfor indbyggerne og
dem selv, hvad de i virkeligheden står for!

Ritualet blev pludselig afbrudt af en voldsom
reaktion, fra hvad Lad Vide kun kan
konkludere, var magiens eller elementernes
beskyttere, da jorden efter et voldsomt
jordskælv eksploderede og flere skikkelser
trådte ud af krateret. En voldsom kamp
udspillede sig foran Højborg og selv om de
stengrå skikkelser tabte kampen mod en
forenet dværgeflok og Seglet, blev ritualet
afbrudt og en mulig katastrofe afværget.
Tænk, hvis det var lykkedes dværgene at fjerne
magien fra Skovpasset?
Tilbage er kun støvet og en masse ømme
dværge og soldater. Ingen ved dog hvilken
påvirkning ritualet nåede at have på vores
verden, men vi må håbe på det bedste..
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På grund af uforudsete hændelser, er
Arenakampene flyttet til i morgen 7
klokker efter middag (kl. 19.00).
Musikanten Birk er forsvundet. De
Tusind Fryders Tehus vil dog gerne
betale med deres ”services” til den der
kan bringe ham tilbage i live.
Ejeren af Minen er meget interesseret i at
hyre modige eventyrer, som er villige til
at kortlægge de labyrint-agtige
minegange. Hvad skjuler sig dernede af
ukendte skatte og overraskelser?

