LV5. Syvende udgave

J
Blót og Ballade
Fjølvar Fjølvarsøn, en af de store vikingehelte
er død, hvilket har skabt en del opstandelse, i
det ellers fredelige Skjoldheim. Ifølge redaktionens oplysninger viste det sig, at denne helt,
som rettelig havde fortjent, at komme i Valhalla, i stedet er havnet i Hel, da han led den såkaldte strådød i sin seng. Fjølvarsøns familie
som tydeligvis er i oprør, har i den forbindelse
planlagt, at udføre en stor blót til Hel, hvis lige
ikke er set før, for at få deres farfar tilbage, så
han kan dø i kamp og dermed komme det rigtige sted hen hinsides.
Flere af de indbyggere, Lad Vide har været i
kontakt med, har alle udtrykt en dyb bekymring for det forestående ritual, da døden jo ikke er noget man skal lege med, som en
Dødsmager har udtalt. Det vil kun skabe ballade i Underverdenen..
Der er dog ingen tegn på, at blóten forsøges
stoppet af Skjoldheims indbyggere og Lad Vide
vil selvfølgelig følge dette ritual til ende.
MaNor
- akademiet for alkymi er Skjoldheims nyeste og
eneste akademi. Vi tilbyder studier i alkymiens
væsen, og ser det som vores pligt, at fremme den
alkymiske lære.
Over sommeren har vi fordoblet antallet af professorer og vi har dermed øget vores kompetencer, der
sammen med de resurser MaNor råder over, gør
os til stedet, for den fremmeste forskning og tilmed
de lærdes fortrukne debatforum.
Med vores nye forskningsprofil introducerer vi en
forelæsningsrække, som tager pulsen på den nyeste alkymi. Er du nysgerrig, er du udstyret med
logik og sund fornuft og kan du lide at skabe finurligheder ikke engang din fantasi kan forestille sig, så
er studiet i alkymi hos MaNor noget for dig!

LAD VIDE" SØGER SKRIBENT
Den populære nyhedsspreder, søger en selvstændig, kontaktskabende, opsøgende, udfordrende, bestikkelig, højtråbende, og lidt for
nysgerrig skribent.
Vi forventer, at du sætter dit liv på spil for den
gode historie og får du tæv, har du stadig en
god historie med hjem. Dit arbejde vil primært
bestå i, at opsnuse og indlevere nyheder fra
byens borgere til alles gavn og glæde.. eller i
hvert fald de flestes gavn og glæde.. eller måske
til nogle enkeltes gavn og glæde..
Du vil blive belønnet for din indsats, få rabat
på en (1 stk.) genoplivning og opnå både anerkendelse og andet, blandt byens borgere.
Dit motto er: Sandheden skal frem for en hver
pris! (Bare det ikke er for dyrt..)
Kunne denne stilling falde i din interesse, bedes du henvende dig til redaktionen, som herefter, vil udvælge den bedste kandidat.
Held og lykke til alle ansøgere..

Føler du tomhed i hovedet og
halen, så kom og bliv fyldt
op på kroen Fäekhalên!

Klan Reinhem tilbyder formad med
krydderi og grøntsager.
Alt ristet over åben ild og frisk fra fad.
Der kan til tider være dessertgrøntsager,
men det garanteres ikke.
Prisen sættes efter udbud og
efterspørgsel
og tilbuddet gælder så længe lager haves.

