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TURNERINGSPRÆMIE 
Det er med glæde, at Lad Vide kan oplyse, at 
præmien i ridderturneringen,  er intet mindre 
end en stor og tung, håndfuld klingende 
sølvmønter! Alle er velkomne så længe de kan 
bevise deres adelige stand med et, af 
dronningen, godkendt adelsbrev.  

Ridderturneringen består af 5 discipliner og 
som deltager kan man tilmelde sig så mange 
kategorier man lyster.  

Vi glæder os alle til nogle fantastiske kampe og 
muligheden for at se blåt blod flyde i arenaen. 
For ære og rigdom, og blod og tårer, kære 
læser. Vel mødt til ridderturneringen! 

SKOVFOLKET ER SØDE 
Siras, en velberejst og modig ung mand, er 
netop vendt hjem fra et besøg hos Skovfolket. 
Han fortæller, at de var søde og rare og gav 
ham de informationer han søgte, om den 
unikke og sjældne magiske jord essens.  

Så kort og godt, kære læser. Besøg trygt de søde 
Skovfolk og skulle du være i tvivl, så vil Siras 
helt sikkert tage dig i hånden og følge dig 
derhen.  

MYSTISK BESKED 
Lad Vide har modtaget denne mystsike og 
usammenhængende besked. Vi tillader os at 
bringe den, i den oprindelige form, for at sikre 
at modtageren ikke misforstår indholdet: 

Lad det være bekendt at Jean Du Freer De La Meer. 
Er igen iblandt os! Hans genfærd søger det der er 
hans! 

Og når han finder det, vil vi alle føle hans evige 
forviring og vandre i de eviges tåge. 

Her vil de kun kunne finde Sorte fisk, grønne hunde, 
der bider med frostkolde tænder og Horekassen, det 
fineste horehus i Skjoldheim. 

Lad Vide påtager sig intet ansvar for indholdet 
og har ikke kendskab til hvem dette brev er 
rettet mod eller hvem der er afsenderen. Er der 
tale om en advarsel eller trussel? Er det en 
reklame for et horehus, mad eller husdyr? Er 
der et hemmelig budskab i brevet? Hvor 
kommer ham Jean fra og hvem er han egentlig? 

KORT NYT 
 Iskandér Koppel fra Seglet, har nu 

officielt annonceret, at Seglet vil bruge en 
ny anerkendt hollandsk torturmetode, 
som kun Seglets soldater er bekendt med. 
Alle medlemmer af Seglet har været udsat 
for denne tortur, for at få en dybere 
indsigt i dens funktion. 

 Skovfolket skulle eftersigende være blevet 
smittet med den frygtelige sygdom, rabies. 
Vi beder alle borgere i Skjoldheim holde 
deres hunde og flagermus indendøre, for 
at forhindre en epidemi. 

 ”Følelserne” der vandrer i Skjoldheim, 
skal tilfredsstilles, ved at man ofrer sin 
følelse, således at man ofrer sit begær til 
Begær, sin vrede til Vrede og så videre. 

 Kapellet er blevet overrendt af  Skovfolket 
og Orker, i søgen på en magisk hammer, 
som selvfølgelig ikke var på Kapellet, da 
beværtningen jo hverken besidder 
hælervarer eller stjålne genstande. 
Personalet er oprørte over, at kunderne 
opfører sig så uanstændigt og på den 
måde, ødelægger en ærlig forretning og 
medarbejdernes gode humør. 


