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EG
ORKERNE TAGER STILLING

RAGNAROK ER NÆR!

Orkerne holder IKKE med Asgård!

En ny seer er i byen. Han kan kendes på sine
manglende øjne i hovedet, som i stedet sidder
i hans hænder. Seeren påstår, at han er altvidende og delte derfor sine visdomsord med
Lad Vides nye undercover-reporter Josias.

I FÄEKHALÉN FÅR DU
DE SAFTIGESTE SKINKER
OG DE BLØDSTE LØG
SEGLET SÆTTER NYE GRÆNSER
Lad Vide har netop haft en yderst interessant
samtale med repræsentanter fra Seglet.
Som den professionelle hær, Seglet er, har de
indset, at de ikke længere kan tage ansvaret
for hele byen og prøve at beskytte folk, som
ikke vil beskyttes. Nu vil Seglets regler gælde
på Seglets område, og kun deres område.
Seglet vil gerne hjælpe dem, som ønsker
hjælp, i accept med Seglets regler. Skulle nogen have spørgsmål til dette, er de meget velkommen til, at henvende sig i Seglets område.
Lad Vide hilser de nye toner velkommen og
ser frem til et sted, med ro og orden.

GOBLINER UDFØRER RITUAL
Goblinerne har sat gang i det helt store ritual.
De ønsker nemlig, at tilkalde deres gud Fisgur,
og er for tiden i gang med ritualet i skoven.
Lad Vide frygter, at dette kan påvirke Loke og
magtfaktoren i byen. Lad nu vær’ for Varnak!

”HØRT PÅ KROEN..”
Et trolde-kærestepar sad og snakkede.

”Min mor synes ikke, at jeg skal komme sammen med dig mere, Grum” sagde troldepigen.
”Hvorfor ikke?” sagde Grum
”Hun synes, du er for feminin” svarede hun.
”Det er jeg nok også..” sagde Grum ”..i hvert
fald i forhold til hende!”

Seeren mener, at vi alle bør passe på i forhold
til Loke, da hans kaotiske adfærd gør, at man
kan aldrig stole på hans ord. Følger vi hans
rænkespil, ender vi med at udslette os selv.
Lad os sammen vende Lokes uklarhed og forvirring, mod ham selv. Lad os vise ham, at indbyggerne står sammen mod overmagten, når
det virkelig gælder!

TRISTANS KÆRLIGHEDSKASSE
Hej Tristan.
Jeg har læst dine gode råd, og håber du også kan
hjælpe mig. Jeg har altid scoret damer med magi
(formular: kontrollere person. red) og det ender altid
med, at de bliver enormt sure på mig. Hvordan scorer jeg uden magi?
Venlig hilsen Tryllemester Samuel
Kære Samuel.
I min erfaring, er magi da alle tiders løsning!
Hvis jeg var klog nok, havde jeg nok også scoret damerne med magi. Men du vil gerne vide
hvordan man scorer dem uden og det ved jeg
også. Så kære Samuel, alkohol er svaret! Det
virker næsten ligeså godt som magi! Find en
sød pige og drik hende fuld eller endnu bedre, kig efter andre fyre, som prøver at drikke
en pige fuld og når hun er godt vissen, så kalder du fyren ud bagved, og slår ham ned og
overtager den pige, som han var ved at score.

