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HYMERS HANDELSHUS UDBRÆNDT

TEMPELPLADSEN ER ÅBEN

Rygterne vil vide, at John, søn af Hymer, har brændt
Handelshuset ned til grunden i hans vrede over
brylluppet mellem Prins Ank af skovfolket og Johns
hustru Euginia.

Igennem længere tid har den lille tempelplads
været besøgt af en bred vifte af magikere,
alkymister og andre med særlig interesse for
elementernes kræfter. Det naturskabte tempel
lader nu til igen, at være vendt tilbage til sine
oprindelige landskabelige former og mange har
atter forladt området. Enkelte er dog blevet
tilbage. Nogle med en indædt tro på, at der her
stadig er uopdaget viden at hente. Andre for at
tilbyde et lille fristed med ro til eftertanke og
fordybelse, eller er det for at tjene mønt på
særlige udvalgte theer og andre drikke?

Det siges, at det var Bager som så hændelsen og
forrådte John overfor hans far. Bager fortæller, at
han en sen aften hørte John og Prins Ank diskutere
meget højlydt inde i Hymers Handelshus.
Diskussionen udviklede sig til håndgemæng mellem
de to og pludselig løb Prins Ank ud af handelshuset,
efterfulgt af John som råbte efter Prinsen: ”Jeg dræber
dig før jeg lader dig gifte min kone!” Herefter så Bager, at
John tog en af faklerne fra gårdspladsen og kastede
den ind i Hymers Handelshus.

KORT NYT


Da Hymer netop havde købt store mængder af uld
til nye klæder, spredte ilden sig hurtigt og voldsomt.
Få sekunder senere, stod Hymers Handelshus ikke til
at redde..
Næste morgen skulle John eftersigende, have løjet
overfor sin far og bebrejde Prins Ank for hændelsen,
men sandheden kom frem, da Hymer fik den
”rigtige” historie at vide fra Bager, der gladeligt
fortalte, at det var John der havde sat ild til huset. At
Hymer valgte at stole på Bager fremfor sin egen søn,
kan jo så undre? Var det egentlig John der kastede
faklen? Hvad får Bager ud af dette?
På baggrund af episoden er John nu blevet forvist fra
Hymers Handelshus indtil han har bevist sin
loyalitet og genvundet sin ære. Angiveligt har Hymer
sendt ham på en længerevarende handelsmission,
hvor John skal fremskaffe en masse handelsvarer og
guld. Kærlighed og tilgivelse kan åbenbart gøres op i
penge..
Der er stadig gløder i ruinerne af Hymers
Handelshus. Det interessante er, at Hymer ikke ser
ud til at lade sig mærke med katastofen. Tværtimod
er han i gang med at planlægge opførelsen af sit nye
Handelshus og opkøber store mængder af ressourcer
til brug for både videresalg og til sit nybyggeri.





Skovfolkets berømte Ønsketræ ser ud til
at virke! Forleden hængte nogle
håbefulde Dværge lidt guld på træet og
ønskede. Kort tid efter ankom en mand
til Dværgenes lejr med kiste fuld af guld!
Handelslauget vil betale mange, mange
penge for deres Laug-gyffer. Så er du i
besiddelse af disse, kunne du hurtigt
tjene en formue!
Parsel’s Cirkus har slået deres telt op, på
banen hvor den berygtede Skull Fight
afholdes af Gilbert’s Gladiator Cirkus.

Dragons Den
Din ven i nøden og døden

Vi har liv på flaske

