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KORT NYT 
 Dr. Otto fra Norden bevidner, at indtil flere 

dværge udtrykker frygt for, at sætte deres 
ben på Faekhalen, af hensyn til deres folks 
potensbevarelse. Dr. Otto har meget 
personlig erfaring med svigtende potens. 

 Svindlere har udgivet sig for at være Baron 
Dalton Tordenskjolds skatteopkrævere. 
Baron er skuffet over Vizirens forsøg på at 
ilegitimere ham og beder folk ikke om betale 
skat til de adelige. 

 I Den Stolte Fasan er baren fri og mjøden 
god. Der er fugt i fugen, men hygge i huen. 
Selv om Bjarne føler sig trådt på sin kultur 
er kvinderne stolte og mændene 
underdanige. Mænd er nemlig kun 
velkomne i Fasanen, såfremt de har dolk på, 
udtaler Gustav Vest som ejer kroen. 

 Bryggerlaugsmøde afholdes kl. 14.30 på 
Tempelpladsen. Især kvinder er velkomne. 

 Minen er åben og klar til at modtage 
spændingssøgende eventyrer. Der er 
monstre, skatte og glade dage i de skumle 
huler. Så tag dine venner i hånden og tag på 
et fantastisk eventyr hvor alt kan ske! 

 Høvding Sigvald har udskudt Bloten i 
Skjoldheim for alle Asetroende til kl. 20.00. 

 Milo fra Vogterne udlover en dusør 170 
Korint til den som kan fremskaffe Gilberts 
lig. 

 Dommer Blackwood, Dommer af 
Skjoldheim er blevet udnævnt af Lensherren 
til Dommer af Skovpasset. Han har derfor 
den højeste udøvende myndighed i hele 

Modgift på vej i sag om araknid angreb 
Røre brød ud på Bazarpladsen efter en kvinde 
udgød levende araknid æg midt i en folkemængde, 
udtaler Regner McSpade. Vogterne mødte talrigt 
op, for at dæmpe postyret.  
I denne forbindelse melder hospitalet Mia om 
betalingsstandsning og de har modvilligt indført 
brugerbetaling for, at opretholde en tålelig 
overlevelsesrate blandt deres, tilsyneladende ikke 
betalende, patienter. Overlæge Mike udtrykker 
bekymring for om hospitalet kan stille noget op, 
såfremt et nyt angreb fra arakniderne står for 
døren. Dog melder han om, at en kur mod den 
frygtede gift endelig er funden! Som modsvar har 
andre interessenter blik for sagens udvikling. 
Professor Constantin D. opfordrer i nyt 
forskningsprojekt smittede borgere til at indlevere 
deres, stadig levende, æg i det blå telt bag 
Faekalen. Her har han, angiveligt, indlogeret sig 
med sin semi-frivillige forsøgsrotte, John Hot, for 
at lave sin egen kur. Rundhåndet betaling, mere 
end 30 Korint, gives for levende æg.    

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for lækker solskin og badende nymfer 

Morgen 
8°c 

Aften 
12°c 

Nat 
9°c 

Eftermiddag 
14°c 

Denne udgaves ord er leveret af Bjarne: 
Brandert-connaisseur 

I sandhed Mulighedernes Marked! 
 
Skønjomfru Janka fremviste ”Mulighedernes 
Marked”. Smukt, rigt og ganske ubevogtet, 
konkluderer Lad Vide. 

Bryllup foran Faekhalen 
Kaptajn Roald Stürmvogel von Fellhammer skal 
giftes med Enkebaronesse Valentina Sensibell kl. 
15.00 foran Faekhalen, for at legitimere deres 
uægte barn. Rigmor, skøge og Enkebaronessens 
veninde har fortalt, at hun har oplært Kaptajnen i 
udførelsen af de ægteskabelige pligter op til 
brylluppet, men nu hvor Kaptajnen bliver 
lovformeligt gift, trækker hun sig tilbage fra den 
kommende ægteseng og stiller sine kompetencer 
til rådighed for andre kommende ægtemænd med 
præstations- 


