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Skovfolket overlever angreb
Manaiglen Kvint har iværksat et stort
angreb ledt af Vogterne, Dværgene og
den
velhavende
Fraser
families
matriark, imod det sagesløse Skovfolks
ubeskyttede boplads ved Søen.
Fraserfamilien stod passivt og så til
imens
deres
modbydelige
hær
invaderede bopladsen ved højlys dag.
Skovfolket slog styrkerne tilbage på
mirakuløs vis, og Vogterne flygtede
sanseløs over hals og hoved.
Dommer Blackwood, som også var til
stede, udtrykte at folk i Skjoldheim og
Højborg forbinder Skovfolket med
Titanernes hærgen i Skovpasset. Om
dette har sin berettigelse vides dog
ikke endnu.
Fraserfamilien kan tænkes, at bruge
slaget til udvælgelse af det, de
betegner som en passende mand som
“helst skal være stærk og klar til at
bruge sit store våben overalt på deres
gård”, som vi nævnte i sidste Lad vide.

Titanerne vinder frem
Hver time kommer Titanerne tættere
på deres mål. Flere og flere tilhængere
følger de mægtige væsner og drager
nytte af deres ”velsignelser”. Men
hvem gavner velsignelserne egentlig
mest i sidste ende? De trofaste og
loyale borgere, som er villige til at ofre
deres sjæl for et inderligt ønke om
større magt, mere styrke og ægte
anerkendelse?
Eller
er
det
de
overnaturlige væsner, som drager nytte
af denne egoistiske hengivenhed, som i
sidste ende måske kan ende med
skovpassets endeligt?
Uanset hvad, så vinder Titanerne
langsomt frem og de er ved at ændre
Skovpasset til noget, som er langt fra
naturligt. Kan Byrådet og Vogterne
stoppe Titanerne? Kan de påvirke
befolkningens valg af hvilken Titan man

KORT NYT
Magilaugets ritual som ksulle resultere i
skabelsen af et magisk energifelt
fejlede katastrofalt. En forrræder
blandt de magikyndige var nemlig
skyld i, at alle der ikke allerede
havde fået Rhealis ”velsignelse”,
nu fik den ganske ufrivilligt. Håbet
om et samlet og stærkt Magilaug
forsvandt med denne uheldige
begivenhed.
Bryllup mellem Lillefix og Hannibal fra
Faekhalen ved Søen kl. 14.00 i
moregn. Det bliver en smuk
ceremoni og man håber, at så
mange som muligt vil komme forbi
og hylde brudeparret, ville det
være en smuk gestus. Faekhalen
leverer øl til begivenheden.
Frygt ikke, kære borgere. Vogterne er
her stadig og de er opsat på, at
yde deres bedste for at beskytte
os alle! Hurra..
Varnaks
gravsten
er
væltet
og
bedemanden forsvandt på mystisk
vis da det skete. Der er tegn på, at
der er nogen der er kravlet op af
graven.
Vaskebjørnen Gnaske vil gerne efterlyse
Faunen Magne eller folk som har
informationer om ham. De bedes
komme
hen til teltet
ved siden af
MacAllister
udlover
kirkegården.

EFTERLYSNING!
1000 Korint

Til den person der kan udpege den
eller de personer som er efter ham
og Svend Guldtand.

”Der er ære i kamp og det er kun
med ære i sjælen, at man kan
gøre sig fortjent til at hvile i
efterlivet.”
Izanami

