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KORT NYT

KHAN VIL HAVE SIT BLOD
Khan leder efter to eller flere flasker
indeholdende sit blod. Det er vigtig at han ikke
får fat i det, da han så vil blive almægtig og
næsten uovervindelig. Det rygtes at Naturfolket
allerede har en af disse flasker. Vi håber at de er
stærke nok til at beskytte den mod Khan, i det
tilfælde at han skulle finde på at hente den.
Hvor den anden flaske er vides ikke..





ENGSTAD
I den sydøstlige del af Skovpasset ligger Engstad.
Dette sted er en fristad, hvor fokus ikke ligger på
love og regler, men på handel og det frie liv.
Engstads placering findes ikke på noget kort.
Om dette skyldes stadens holdning til bureakrati
og kontrol eller om det er en tilfældighed, vides
ikke. Men en ting er sikker: byen vokser og vil
gerne have deres stolte navn på det officielle kort
over Skovpasset. Derfor er er byen ved at gøre
klar til opførelse af en ny kro, men allerede nu
inviteres alle til, at nyde det gode selskab i form
af byens indbyggere omkring bålstederne.
Så søger du fred og ro, et sted uden alt for
mange love og regler, hvor samhørighed og
fællesskab er limen der holder det hele sammen,
så er Engstad der hvor du skal gå hen..









GOLEM - EN OMVANDRENDE SKAT

Tårnet kalder uglen.

Golems er sjældne. De er dyre at lave og den
langsommelige proces forbundet med at skabe
dem, gør dem til et unikum. Men golems er også
omvandrende skatte. De mange opgraderinger
og magiske forbedringer sidder nemlig ”løst” på
disse skabninger. Hvis det skulle lykkedes at
ødelægge en golem, vil alle disse ting, være lige
til at samle op og bruge. Selv om de virker
nærmest udødelige, er dette faktisk ikke
tilfældet. Dygtige kampevner og en smule held
burde være nok til at skaffe adgang til dens
mange skatte.




Faekhaelen serverede i går noget
særdeles lækkert kød. Et vidne har dog
afsløret at kødet faktisk var lavet af
skiver fra kvindens kinder. Lad Vide
mistænker, at disse kinder kunne have
relation til de to makabre mord der er
fundet sted.
Dværgene vil gerne gøre det klart, at de
ikke fragter mennesker i tønder. I
virkeligheden handler det om et særligt
bær, opbevaret i fløde, der kaldes
kennesker. Man bør dog nok undersøge
dværgenes tønder alligevel.
Rygterne siger at Jarlen af Kapellet
sælger skægget fra den barberede dværg
til højeste bydende.
En mand fra en fremmed by, kendt som
Hilterheim, har fortalt om mord i hans
hjemby, som ligner dem der er begået
ved søen. Der skulle eftersigende være
en adelsmand involveret.
Advarsel: Tiggerne snyder i drukspil!
Flere ofre taler om overnaturligt held og
mener at tiggerne snyder i drukspil.
En mand ved navn Mo har fortalt
hvordan man kan komme i forbindelse
med det femte element. Det viser sig, at
elementet kan findes på to måder. Den
ene måde er, når en mand og kvinde
smelter sammen til et og den anden
måde er, når troldmænd kaster deres
magi. Hvordan de to ting skulle have
noget med hinanden at gøre kan man
kun gisne om?
Smeden i Engstad kan lave artifakter.
Hans speciale er artifakter lavet af sølv.
Minen er nu åben. Ønsker du at grave i
den skal du henvende dig i Handelshuset i Lavborg.

