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FOLKET SEJREDE 
Hertil morgen var karavanen endnu en gang på vej 
mod Skovpasset, men denne morgen var det ikke 
kun de stakkel karavanevagter, der beskyttede de 
værdifulde ressourcer. Mens solen langsom spredte 
sit lys over skovkronerne, kunne skinnende rust-
ninger og glimtende våben skimtes i det fjerne. 
Handelslauget og Klan Reinheim stod karavnen 
brast, klar til kamp mod orkernes blodige plynd-
ringer. En talstærk hær af mænd, kvinder og væs-
ner affejede deres interne stridigheder, for i fælles 
front, at beskytte de livsvigtige ressourcer. Modige 
krigere, mægtige magikyndige, syngende dværge og 
frygtindgydende kanoner, marcherede taktfast og 
stolt ad karavanevejen, evigt overvågne og klar til 
kamp, som skulle det blive deres sidste.. 
 
Men der kom ingen kamp og der kom ingen or-
ker. Måske sov de, måske var de ligeglade? Uanset 
hvad dukkede de grønhudede kujoner aldrig op og 
beskyttelseshæren måtte gå skuffet hjem. Øv! 
 
Til gengæld er det igen muligt, at få de ressourcer 
man har brug for i handelsboderne.. 

KORT NYT 
 Dværgene søger en ny gasugle. Den må ikke 

komme fra en elver, da dværgene er ordent-
lige dværge, der ikke tager folks fører-ugler. 

 Orkerne vil betale mindst 10 ressourcer for 
Ildelementarstenen. Det er af ren velvilje, at 
de tilbyder, at betale for stenen; normalt 
ville de bare rive lemmerne af dem der har 
den. Men nu vil de altså betale for den. 

 Magilauget har her til morgen bandlyst en 
åndedæmon ind i dæmonens øje og rygtet 
vil vide at en konvoj fra Solens Kejserrige 
vil, afhente den på søndag. Samtidigt er hid-
til ukendte væsner blevet slået ihjel kort ef-
ter middag og Væsenakademikeren har 
identificeret dem som Wendigo’er. Ser du 
flere Wendigo’er så skynd at kontakte Magi-
lauget .Derudover har Magilauget skabt et 
mirakel ved, at omdanne en vampyr tilbage 
til et menneske. 

 Elearri afholder højmesse kl. 14.00, blandt  
andet for at velsignes Elearris nye Skull-
Figth hold. 

 Orkerne og Skovfolkets pagt er blevet brudt, 
da orkerne bevidst vandrede ned i Skovfol-
kets hellige område og dræbte et af skovfol-
kene. Skovkongen har selv proklameret 
bruddet af pagten og nu er der krig i sko-
ven.  

 Faekhalen er hjemsøgt. Hele aftenen har 
man kunne høre sære skrabelyde og andet i 
kroen. Rygterne vil vide, at det ritualet ved 
kirkegården dagen før, er årsagen til dette. 

 Der findes en trussel som er langt større en 
orkerne: Vampyrer! Naryshkin fra Drogeriet 
har en teori om, at vampyrerne ønsker at 
skabe en vampyrkonge, der er mægtigere 
end Varnak! Vampyrjægerne vil derfor besø-
ge alle indbyggerne i Skovpasset for, at hjæl-
pe dem med at vampyr-sikre deres hjem. 

 Skull-Fight turneringen rykkes til kl. 15.30 
på grund af uforudsete omstændigheder. 
Der er stadig åbent for tilmelding.  

ORKERNE TAGER ALT 
Orkerne har overtaget et kraftfelt og ofrede 6 men-
nesker i processen. Rygtet vil vide, at deres mål er 
at overtage alle kraftfelter i Skovpasset. Skal vi, 
kære læser, lade dem gøre det? 
Skal orkerne virkelig have lov til at tage vores dyr-
bare ressourcer, vores spinkle levebrød, vores yd-
myge liv og nu benægte os vore guder?! 
 
Orkerne kender kun til krig, og det er det eneste 
løsning, hvis vi skal stoppe dem! 

Tempelpladsens Vejrprofets forudsigelser 

Mulighed for mindre ork-aktivitet og forstærket ildmagi 

Formiddag 
18°c 

Nat 
10°c 

Eftermiddag 
20°c 

Aften 
12°c 


