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Vogterne står stærkt 
I aftes skete der en dramatisk udvikling 
i forhold til Vogterne! Selveste Viziren 
har skrevet et brev til Byrådet over 
Skjoldheim, hvori han forklarer 
vigtigheden af Vogternes 
tilstedeværelse i Skjoldheim, men 
endnu vigtigere, at han har besluttet, 
at betale deres løn, på mindst 100 
Korint pr person om dagen! 
Nu har Skovpasset endelig fået en 
officiel byvagt som kan håndtere 
kriminaliteten og beskytte borgene. Og 
de søger vist stadig folk.. 

KORT NYT 
Den Alkymistiske Boksekamp afholdes 

kl. 16.00 ved Bazaren. Kom og 
kæmp den sjoveste kamp i dit liv. 
Sjov og spas og gode præmier. 

Kro’sangerne mangler der Skjaldebog. 
Den beskrives som værende lyst 
indbundet med musikinstrumenter 
og noder. Bogen blev sidst set 
under umotiveret skovvandring. 
Der er en dusør på 15 Korint og en 
personlig jingle til den der finder 
den. 

Mulighedernes Marked udlover dusør 
på 600 Korint for ”Dæmonens 
Øje”! 

Baron Von Günther søger velgører til, at 
avancere hans adelstitel. Vil du 
hjælpe en stakkels, fattig 
Adelsmand, så har du chancen nu. 

Mort er afgået ved døden efter 
ulykkelige omstændigheder i 
Limbo. Der afholdes en 
mindehøjtidelighed kl. 12.00 ved 
Søen. Endnu mere uheldigt, er 
tabet af Morts uvurderlige pistol, 
som gik i stykker ved hans alt for 
tidlige død. Den kunne have 
indbragt de efterladte utroligt 
mange penge. Surt.. 

Minemesteren leder efter sin bog, som 
er blevet stjålet, selv om dette 
rent fysisk ikke var muligt. 

Rygtesspredere påstår, at angrebet på 
Skovfolket ikke var en rigtig kamp, 
fordi Skovfolket stak af, siger 
Smeden Safira. Hun ville dog ikke 
kommentere på hverken Familien 
Fraser eller Dværgene. Frygten var 
tydelig at spore i hendes øjne.. 

Jenna søger en ny læremester indenfor 
hvad som helst. Hun vil gerne lære 
en masse nye spændende ting og 
hendes nysgerrighed gør, at hun 
er med på hvad som helst. 

Blot i Skjoldheim kl. 17.00. ”Man må 
gerne medbringe sit eget offer. 
Også mennesker. Gerne frivillige, 
ikke-troende”, udtaler Jarl Sigvald, 
som  opfordrer alle troende til at 
komme. 

”Kvindernes visdom er absolut, kun 
fjolser lytter ikke til kvindens ord. 
Dronningens ord er lov.”            - Enken 

Referat fra Byrådsmødet 
Udover at diskutere hvor vidt myg er 
slægtninge af vampyrer og en 
efterfølgende ”kill order” på de 
stikkende væsner, har Byrådet 
besluttet følgende: 

Byrådet indfører 
”Kulturfrihedsparagraffen”, som 
medfører at alle kan nedfælde 
deres egne love i eget område, så 
længe disse ikke strider mod 
Borgerloven. Kort og godt betyder 
dette, at beboerne i Udkantspasset 
har mulighed for, at tilføje deres 
lokale love og simple traditioner. 

Byrådet opretter en ny borgerservice 
kaldet ”Borgerhjælpen”, hvor den 
gode Skriver Povl Af Trides 
udfærdiger Borgerbreve i 
åbningstiden ved fængslet. Et 
Borgerbrev koster 5 Korint i 
administrationsgebyr og giver alle 
rettigheder beskrevet i 
Borgerloven. 

Byrådet opfordrer også Draculestiet til, 
at lade sig registrere som borgere, 
for ellers.. 

Lad Vide har opfordret til en rettelse af 
§9 i Borgerloven, til fordel for den 
frie presse. 

Byrådet har besluttet at stævne 
Familien Fraser på grund af 
umotiveret vold mod LaHeur, Lad 
Vides trofaste udsending, i Den 
Stolte Fasan i aftes. Dette er et 
udtryk for, at Borgerloven rent 
faktisk beskytter alle borgere i 
Skovpasset, selv skamløse 
korrespondenter. 

Byrådet diskuterede om hvorvidt lægen 
fra Hospitalet skal fungere, som en 
fremtidig kontrollant af ædehuse i 
Skovpasset. 
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