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Borgmesterens
tale
til indbyggerne
i Skovpasset
afholdes i dag
kl. 16.00
i Skjoldheim.

MacAllister vansiret i ansigtet
MacAllister har været udsat for et groft
overfald, hvor han blev slået bevidstløs
og vansiret i ansigtet. Såret var dog
ikke dødeligt, men har efterladt et
grimt ar henover hans ellers kønne
ansigt. Intet tyder på, at dette var et
røveri, da MacAllister stadig var i
besiddelse
af
både
Korint
og
handelsvarer,
da
han
kom
til
bevidsthed igen.
Den gode adelssmed forstår ikke
hvorfor han blev overfaldet. Han har
dog modtaget adskillige dødstrusler fra
Mudderkompaniet
søger
en ukendt
fjende.
MacAllister udlover
derfor 1000 Korint
rekrutter
for oplysninger
derforkan
føre til de
en
Brænder
dit hjerte
at beskytte
domsfældelse.
svage
i disse farlige tider? Vil du være
en person som andre ser op til? Hvis
dette passer på dig, så søger
Mudderkompaniet nye rekrutter i disse
dage.
Udover god øl, særlig beskyttelse fra
Kaptajnens Stormsvin og andre goder,
vil du blive en del af en troværdig og
tillidsfuld
styrke,
som
håndterer
dagligdagens
udfordringer
og
forbrydere. Du får magt med ansvar og
værktøjerne til at håndhæve den.

Rygterne vil vide, at Byrådet betaler
Mudderkompaniet for, at angribe
Vogterne. Hvad er formålet med
denne
undergravende
virksomhed? Hvem i Byrådet er
skyldig i denne forbrydelse?
Det lader til at Bern Stenhammer
fornyeligt
er
blevet
meget
velhavende. Han er flere gange
blevet set give 100 Korint til
tilfældige spedalske tiggere, som
var det brødkrummer. Fixfax næste
spor er følgende:” Fra mit hvilested
kan jeg se kirkens mærke..”
I Ravnens Rede kan du nu købe
kvalitetsvåben af det fineste
dværgstål. Der medfølger en gratis
drink på kroens regning ved hvert
våbensalg.
Den Imperielle ambassade er åbnet i
skjoldheim. Her kan du få viden
om den Imperielle kultur, smage
udsøgte Imperialske specialiteter
og endda få et Imperialsk visum,
som
sikrer
dig
særlige
borgerrettigheder.
I dag åbner Baron Von Günthers kasino
og i denne forbindelse afholdes der
en stor fest i kasinoet i aften. Her
er vil der være masser af kvinder,
skuddueller og hasardspil i alle
former. Kasinoet har dog allerede
haft
deres
udfordringer,
idet
Livsforsikring
hos
Hospitalet
Dommer
Basch
tilsyneladende
Baron
Von kan
Günther
i
Forafpresser
den sølle pris
af 200 Korint,
du få
forhold
Skovpassets
til spilletilladelser
bedste Livsforsikring!
og andre
lovformelige krav, som kun har til
Idet formål,
uheldige tilfælde,
at du skulle
så
at berige
denkomme
”gode”
voldsomt til skade, at du ligger hjælpeløs på
dommer.
jorden, vil det være muligt for en
forbipasserende, at aflevere dig hos Hospitalet
og dermed redde dit liv.
Personen som afleverer dig, får 50 Korint for
den gode gerning!
Køb din Livsforsikring nu, før det er for
sent!

