
LV9. Fyrrende udgave 

40 

MAKABERT FUND VED SØEN 
Tidligere i dag, blev liget af en ung kvinde 
fundet nede ved søen. Hendes krop var 
”perfekt parteret af en professionel”, som en 
lokal læge beskriver det. Derudover var hjertet, 
leveren og hendes kinder skåret af. Et enkelt 
vidne har set en mørkklædt skikkelse forsvinde 
fra stedet i al hast, men ingen har set noget til 
vidnet siden da.. 

KORT NYT 
 Faekhalen har fået nyt personale, indtil 

de ”andre” kommer tilbage fra deres 
eksil. Grunden til dette, skyldes den 
tidligere dommers nederlag i en duel 
mod Jarlen af Kapellet. Denne har nu 
ret til alle indtægter fra Faekhalen i 3 
hele måneder. Rygterne vil vide, at hans 
had til den kære kro er så stort, at han 
agter at brænde den ned. Derfor har 
man på Faekhalen hyret folk til 
specifikt, at holde øje med at Jarlen ikke 
er i nærheden af ild. 

 Tiggerne som netop har slået sig ned i 
Højborg, er meget glade for deres nye 
hjem. Især fordi dværgene jo har 
lommerne fulde af guld og er meget 
gavmilde overfor fattige tiggere. 

 Efter Hektors søn flyttede ind i kroen 
med sin far, er Kapellet gået konkurs. 
Derudover brændte den stolte bygning 
ned nogle uger efter og borgmesteren i 
Skjoldheim, valgte derfor, af praktiske 
grunde, at bygge sit hus i ruinerne. 

 Dværgene har noget at bevise! Ved 
sidste ”Skull-Fight” meldte de sig til, 
men dukkede aldrig op. Onde rygter 
påstår, at dværgene syntes, at der var for 
langt at gå hen til kamppladsen på deres 
små ben. 

 Det siges at stedet hvor Kapellet før lå, 
også kendt som Hektopia, er forbandet! 
Alt hvad der bygges på dette sted, 
risikerer at selvantænde når som helst! 

MARKEDSDAG I SKJOLDHEIM 
kl. 16.00 lørdag 

- ”Her kan du købe alt. Ellers skaffer vi det!” 

DVÆRGE DOMINERER 
Højborg har set et usædvanligt indryk af 
dværge, det sidste stykke tid. Efter dværgenes 
eget udsagn, handler det om at støtte op om 
dværgenes kommende (forventede.red.)  
borgmesterpost i Højborg. En af dværgenes 
største mærkesager er, at ændre byens navn til 
Lavborg, men det er så vidt redaktionen ved, 
også den eneste mærkesag. Nu får vi at se om 
kravet om ændringen af bynavnet tager nye 
højder, nu hvor det vrimler med dværge i 
Højborg. 

GILBERTS GLADIATOR CIRKUS 
Endnu engang er byens lokale arena klar til at 
modtage håbefulde krigere og andet skravl, 
som er klar til at sætte deres liv på spil for ussel 
mammon. Allerede i aften har du mulighed 
for, kære slagsbror, at melde dig til kampene i 
morgen. Som altid vil der være gavmilde 
præmier til de overlevende og en åben grav, 
passet af krager og ligædere, til taberne.. 
Arena’en afholder desuden en fantastisk 
”Skull-Fight” turnering, hvor kun de modigste     
   får mulighed for at dyste om sejr og ære! 

Erik Emune. Lykkeridder.  

”Er din prinsesse blevet taget af dragen eller 

er din drage blevet forulempet af prinsessen, 

så ordner jeg dem begge!” 

Intet job er for stort! Arbejder for mad,  

titler, kvindfolk og penge! 


