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MINEN HAR FÅET NY EJER 
Hertil morgen har Lad Vide netop modtaget 
dette brev, som vi med glæde overbringer til 
vore læsere: 
 
Jeg, Voril Mortis åbner i samarbejde med Hr. 
Gruber, hermed Minen for arbejde igen. Som den nye 
driftsleder, ønsker jeg, at se alle interesserede parter, 
der ønsker at arbejde for os i Minen, i mit telt til en 
samtale angående kontrakt-, løn- og arbejdsvilkår. 
 
Derudover ønsker vi, Hr. Mortis og Hr. Gruber, at 
meddele, at vores nye Karavane Kontor på 
Solskinsbakken er åbent. Vi sælger mangt og meget, 
både hånd til hånd, samt på bestilling. Vi ønsker, at 
alle handlende finder hvad de skal bruge hos os. 
 
Må guldet flyde imellem jeres hænder. 
 
Hr. Mortis og Hr. Gruber                        

Terapi hos Ravn  
Hvis de føler dem trist og ilde til mode,  

Så frygt ej, der er en metode.  
 

Kom til terapi hos Ravn,  
det vil helt sikkert gøre dem gavn.  

 
Ingen problemer er for små, 

jeg kan alle nå.  
 

Ravn (Hospitalet M.I.A) 

NY ALLIANCE RYSTER BYEN 
I går indgik to usandsynlige parter en alliance, 
nemlig Seglet og Naturfolket. Dette samarbejde 
betyder blandt andet, at Seglets soldater kan 
sparre med ulveungerne og på den måde træne 
deres soldater, på en unik og effektiv måde.  
Der er ingen tvivl om, at et samarbejde af 
denne slags vil gøre begge parter til en væsentlig 
magtfaktor i Skovpasset. Lad Vide har også 
fundet ud af, at der er et stigende indkøb af 
malm, metal, sten og krystaller til fremstilling af 
våben og håndjern. Kunne det tænkes at 
alliancen opruster? Og til hvilket formål? 

MAGILAUGET BYDER VELKOMMEN 
Magilauget ønsker, at lade alle vide, at 
forholdene i Magilauget har ændret sig. Alle 
der mestrer magi er derfor velkomne og vil få 
stemmeret så snart de har meldt sig in i 
Magilauget. Derudover byder Magilauget den 
nye laugsformand Tolrak Askelund 
velkommen. Formanden udtaler personligt, at 
han ser frem til et mangfoldigt samarbejde 
magibrugere i mellem. Målet er at få et 
Magilaug der fungerer og som er noget værd 
for medlemmerne. Dette ønsker han at gøre 
igennem nye reformer, som endnu ikke er 
defineret. Lad Vide ønsker formanden 

KORT NYT 
 Lad Vide har fundet ud af, at en menig i 

Seglet er rigere end selveste løjtnanten, 
hvilket primært skyldes, at løjtnanten 
har en utrolig dårlig sans for økonomi.  

 Dværgenes klanhistoriker har fremvist et 
lovgyldigt bevis på, at det som 
menneskene kalder højborg, er 
dværgenes retmæssige ejendom og 
derfor vil de omdøbe Højborg til 
Lavborg. 

 I buskadset bag Højborg tæt på MaNor, 
har kridtvægge rejst sig op ad jorden. 
Dette, Elementernes Tempel kan frit be-

POKALER STJÅLET 
De fantastiske vandrepokaler som blev udlovet 
ved arenakampene i går er blevet stjålet. Derfor 
udlover Gilbert’s Gladiator Cirkus en dusør til 
den som kan bringe dem tilbage, da de skal bru- 
  ges til turneringen i aften, som starter kl. 20. 


