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Draculestiet er faldet. De to sidste
vampyrer er angiveligt slået ihjel. Kun et
forbrændt lig blev dog fundet på
gerningsstedet.
Kroen Vejs Ende søger 4 store katte til
ukendte formål, men de har garanteret
at kattene vil blive serveret til deres
sultne gæster, efter personalet er færdige
med at (mis)bruge dem. Dusøren er 1
sølv og et bord ved Vejs Ende.
I dag har der været mytteri hos Den
Farvestrålende Fjer. Kaptajn Blåfjer og
kaptajn Gulfjer er afsat. Richard Rødfjer
er den nye Kaptajn. Det bliver
spændende at se om den nye Kaptajn
kan styre de sørejsende handelsfolk i
den rigtige retning og sikre dem
medvind i deres foretagende.
Tristan fra Seglet, var en af de mænd
som mødte Ellepigerne i aftes. Det viser
sig imidlertid, at Ellepigerne kun havde
brug for 3 mænd og ud af de 4 der stod
foran dem, fravalgte de Tristan.
Personligt mener Tristan, at det var
Sigmar der beskyttede ham, mens rygtet
vil vide, at stakkels Tristan blev så
overvældet af begær og forvirring, at
Ellepigerne afviste ham i ren frustration.
Det er første gang, at Lad Vide har hørt,
at Ellepiger har afvist en mand, men det
reddede sandsynligvis hans liv.
Som Smeden selv formulerer det:”Jeg
hyrer unge knægte til at gi’ blæs for at
holde jernet varmt. Betaling efter
kvaliteten af det udførte arbejde.”
Folk er set i Skovpasset, med sære røde
øjne. Hvem er disse folk og bærer de på
en ukendt sygdom?

AMAZONELEDER I TEHUS
Nyt personale i Tehset ”De Tusind Fryder” vækker
opsigt og æresfrygt.
Stor var glæden i det lystfulde Tehus, ved
annonceringen af amazonernes leder som en
del af huset serviceudbydere.
”Vi er jo specialiseret indenfor mange af begærets
nichér og områder, så at have en amazone med på
holdet, der virkelig kan tæmme mændene, er kun
en stor bonus for os. Jeg tror personligt ikke, at der
findes en mand, hun ikke kan lægge ned og hvis
sværd hun ikke kan håndtere” udtaler den glade
ejer af Tehuset.
Lad Vide ønsker Tehuset tillykke med
”tilføjelsen” og glæder sig til at høre historier
fra kunder som har afprøvet den nye
”oplevelse”.

SEGLET SKIFTER TAKTIK
Seglet som er kendt for deres militære styrke,
har netop bevidst deres evne til, at udvikle
nye metoder. Flere vidner har hørt om disse
nye taktikker, hvor Seglet blandt andet har
proklameret at de ville kæmpe som
Amazonerne og gemme sig blandt de døde!
Om dette så betyder, at de vil kæmpe som
tøser og gemme sig som kujoner, kan man
kun gisne om, men det var sådan musikanten
Birk udlagde situationen for Lad Vide.
Vi afventer spændt på at se disse nye taktikker
blive testet i virkeligheden og beder alle om,
at kigge en ekstra gang mellem gravene på
Kirkegården, i det tilfælde at en soldat fra
Seglet skulle gemme sig dernede.

