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KORT NYT 
 Miriam udtaler:”Liv skal tage sig sammen og 

lade være med at skabe panik! Det er typisk 
for mennesker, at sprede utryghed, selv om 
der ikke er nogen reel trussel. Man kan godt 
leve fredeligt sammen med orker, så længe 
man kan acceptere de kulturelle forskelle. 
Orkerne er stakler, som er plaget af en slem 
sygdom og vi indbyggere i Skovpasset har en 
forpligtigelse til, at hjælpe dem!”  

 Miriam og Hannah søger derfor lærde trold
 mænd og alkymister, som vil hjælpe dem 
 med, at finde en kur mod orkernes sygdom. 
 Unavngivne handelsmænd finder det for-

uroligende, at Handelslauget suverænt be-
stemmer over ALLES ressourcer og frit tager 
beslutninger, om hvordan uddelingen af 
ressourcer skal foregå og til hvem. Hvilke 
konsekvenser har det for handlen i Skovpas-
set, når de bryder alle handelsaftaler, uden 
at involvere alle handelsmænd? 

 Bekymrede borgere er foruroliget over lar-
men fra Støjborg. Dværgenes konstante,  
arbejdsomme, irriterende flid, forurener 
området med metalstøj, opmuntrende ar-
bejdsråb og sang. Lensherren må gøre noget 
ved dette spektakel for ”lydmuren” i Høj-
borg er så fuld af huller, at den ikke kan 
stoppe larmen.  

 Dværgen halgal har skudt hul i muren på 
Det Imperielle Bibiliotek, fordi biblioteka-
ren, efter deres mening har solgt et falsk 
skøde til minen. Bibliotekaren mener dog, 
at den sindssyge dværg bespotter Kejseren 
og han kræver mere lov og orden! 

 Halgals kommentar til episoden var følgen-
 de:” Finder jeg flere ”falske” skøder, så sky
 der jeg  dit hus! Stiller I jer i vejen, så skyder 
 jeg også jer!” Dværgene mener at de har ret
 ten til at være den udøvende magt og pådut
 te Skopasset deres lovgiving overalt, for de 
 nægter at følge andres love end deres egne. 
 Fedtepeder afviser, at Faekhalen er hjem-

søgt. Det er naturlige lyde fra fadeburet. 

Tør du udforske minen i jagten på den store skat? 

Vil du sætte dit liv på spil og udleve eventyret?  

Så kom hen til Drogeriet og køb et Mineudforsk-

ningskort, som er billigere end dværgenes, og få en få 

en oplevelse for livet! 

Gratis udlån af 1 hakke til dit første eventyr. 

MERE KORT NYT 
 Arenakampene afholdes i morgen, søndag 

mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Der dystes i 
disciplinerne: sværd, stav og bue. Der vil 
være mulighed for, at spille på alle kampe 
med gode odds. Som altid vil den ultimative 
præmie være Gladiator Pokalen. 

 Gilberts Gladiator Cirkus har indgået en 
aftale med Biblioteket, som giver dig mulig-
hed for at træne med diverse våben- og rust-
ningstyper, for kun 2 sølv. 

 Den klukkende død lurer buskene og 
skræmmer uskyldige mennesker uden for-
varsel. Folk bør lægge rønnebær ud for, at 
forhindre, at blive overfaldet. Den skulle 
eftersigende skræmme folk så meget, at bru-
ne bukser tilrådes. Dette anbefaler Flint Bra-
ger og Salomon i hvert fald. Greve Grøn 
blev dog ikke så bange, hvilket var heldigt, 
da han bærer hvide bukser. (sponsoreret ny-
hed. red)  

 Borgmesteren har med sin diplomat haft 
fortræde for orkerne, i håb om at kunne 
finde en diplomatisk løsning på konflikten 
mellem indbyggerne i Skovpasset. Da orker-
ne ikke evner diplomati, kunne der desvær-
re ikke laves en aftale. Til gengæld har or-
kerne givet byen en frist til at aflevere res-
sourcerne tilbage, ellers.. 

 Amazonerne afholder et ritual for at skabe 
balance mellem elementerne ved andagts-
pladsen ved søen kl. 22.00. 

 Har du lyst til at slippe af med Den Farve-
strålende Fjer? Piraterne ønsker endelig, at 
forlade området og har brug for et skib. Vil 
du hjælpe dem med dette er du velkommen 
til at donere dine penge til dem! 


