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Mudderkompaniet
Det
seneste
stykke
tid
har
Mudderkompaniet
haft
en
stor
påvirkning på Skovpasset. Det kan dog
være svært at finde ud af, hvad de
egentlig ønsker at opnå med deres ofte
aggressive tiltag og skiftende alliancer.
Er de gode? Er de onde? Bedøm selv,
kære læser.
Vogterne og Mudderkompaniet er ifølge
Mudderkompaniet selv, arvefjender.
Striden mellem de to fraktioner har
eskaleret i løbet af et godt stykke tid,
med
en
masse
ubehagelige
konsekvenser til følge. Folk er døde,
fængslet er sprængt i luften og
Mudderkompaniets
åbenlyse
manipulation
af
Dommer
Basch,
svækker Byrådets troværdighed.
Det
interessante
er,
at
Mudderkompaniet også udviser ansvar
overfor borgerne i Skovpasset. De vil
derfor gladeligt beskytte indbyggerne
mod Skovfolkets ”Blodjagt”, der har til
formål, at indsamle et medlem af hver
race i Skovpasset, som alle skal ofres i
et eller andet grumt ritual.
Derudover
har
Mudderkompaniet
offentligt erklæret, at de gerne vil være
borgernes skjold mod alle farer, en
opgave som ellers tilfalder Vogterne,
og Mudderkompaniet har endda tilbudt
Lad Vides skribent, La Heur, en
personlig livvagt for kun 120 Korint om
dagen. Det kan undre hvorfor Vogterne
og Mudderkompaniet ikke har slået sig
sammen, til én stærk enhed.
Mudderkompaniet er også omgivet af
loyale støtter, som dværgen Flint
Sølvblod, der går så langt, som at true
Vogterne med en krigserklæring på
Mudderkompaniets vegne. Han påstår
at folket støtter Mudderkompaniet

Hymers håndlavede piber og
tobak,
Afslappet stemning og hyggelig
snak
Autentisk, naturlig, enkel og
smuk
Røgen giver dig ro; et fredens suk
Så læn digKORT
tilbage,
læg fødder op
NYT
Nyd duften
og mærk
din krop.”Jeg
Fixfax’s
tredje spor
er følgende:
ligger højere end vandkanten og er
i skyggen..”
Bjarne fra ”Den Stolte Fasan” udfordrer
adelen
i
et
andægtigt
adfærdskursus og forbyder gerne
MacAllister, at kunne købe øl,
”citat: nogensinde mere”.
Så faldt dommen endelig over Sheriffen
af Vogterne. Dommer Basch fratog
beslutsomt Sheriffens mulighed for
nogensinde at blive adelig, hans
rang og alle dertilhørende titler og
fordele. Kort og godt, er Sheriffen
nu blot en menig soldat. Dværgene
og Mudderkompaniet hylder alle
der stod sammen ved retsagen og
er meget taknemmelige for hans
tid og retfærdige dom.
Borgmesterens tale er udskudt til kl.
12.30 lørdag i Skjoldheim.
Den administrende officer, Paul, fra
Vogterne mistænker at den nyeligt
overstået retsag mod Sheriffen er
gennemsyret af korruption.
Der
er
ikke
mere
slik
i
”Pandekagehuset”,
men rigeligt
Den
nye skriver og rådgiver,
gøraf
alle
de
andre
lækkerier.
det kort - I’m short, er kommet til
Skjoldheim.
Få skriflet et personligt brev eller
glæd dine nærmeste med en
personlig hilsen bragt med sendebud.
Undervisning og andre skriveservices
tilbydes også.
Pris: 1 Korint pr brev.

