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SIDSTE NYT FRA SKJOLDHEIM 
Følgende er konstitueret i Skjoldheims byråd: 
Borgmester - Gilbert Sevarinus 
Diplomat / Handelslaugsmester - Svend Guldtand 
Overdommer - Greve Grøn 
 
Skjoldheim søger kontakt til følgende: 
Repræsentanter fra Skjoldheims nye borgere or 
orkerne. 
Henvendelse: Svend Guldtand. 
 
Eksisterende trossamfund i omrdået, med henblik 
på etablering af en officiel kirke i Skjoldheim. 
Henvendelse: Gilbert Sevarinus. 
 
To Underdommere søges til støtte af Greve Grøn 
Henvendelse: Greve Grøn 
 
Officerer søges til opbygning af Skjoldheims værn. 
Henvendelse: Gilbert Sevarinus. 

KORT NYT 
 Dværgene sælger billige kursusbeviser til 

dem, som ønsker at udforske minen. 
 Borgerne undres: Hvis Skovkongen er så 

mægtig som han påstår, hvordan kan det så 
være, at han ikke har  beordret varulvene til 
at fjerne orkerne fra Skovpasset? Arbejder 
de mon sammen? 

 Det nyoprettede Bjærgerlauget har fundet 
adskillige mønter liggende på jorden bag 
orklejren, som om der har været kamp. 

 Faekhalen søger hjælpere til opvask, bræn-
dehentning og andre småopgaver. Guden 
Fystos afgører hvor meget man får i løn, 
men der garanteres en klækkelig hyre.. altså 
rigtig gode penge! 

 Hannibal Casablanca har ved selvsyn set 
karavanen blive overfaldet af orker, lige 
uden for Skjoldheim, tidligt i morges. Han-
nibal beskriver hvordan han så tre mand 
kom løbende; en af dem med en sæk på ryg-
gen. Orkerne angreb manden med sækken 
og slæbte hans krop væk fra vejen, imens de 
to andre flygtede. Hannibal er sikker på, at 
orkerne to sækken, som uden tvivl inde-
holdte handelsbodernes ressourcer! 

 Orkerne udlover en overbevisende dusør til 
den person, som giver dem Felix fra Gøgler-
lauget. Han skal afleveres i live, om end en 
smule tæv er helt i orden. Så vil du have en 
god belønning for nem opgave, så fang Felix 
og giv ham til orkerne. 

 Alkymistlærlingen i Højborg, søger frivillige 
bloddonationer til opbygning af blodbank. 
Gratis lægehjælp tilbydes. Alle racer er vel-
komne. 

 Harehjortens Kaffebar I særdeleshed er villi-
ge til at sælge blodkaffe! De har kaffe til alle 
og tvivler du på dette, er du velkommen til 
selv at komme forbi og smage. 

ORKERNE KRÆVER BLOD 
En stakkels mand mistede sin arm, da orkerne 
uprovokeret angeb ham, fordi han ikke havde res-
sourcer at handle med. Senere åd de armen foran 
en flok forskræmte kvinder og børn, fortæller Ri-
tualmageren Liv. 
Hun mener at folket i Skovpasset må tage sig sam-
men og samles om, at fordrive orkerne. Det Impe-
rielle folk er allerede i gang, men det er ikke nok. 
Så håber vi ikke, at orkerne besøger dem og for-
hindrer deres modstand (eller at de kan læse). 

Bryggerlauget holder laugsmøde kl. 22.00 i 

Drogeriet på tempelpladsen. Nye medlem-

mer meget velkommen. 

SKOVFOLKET ER PASSIVE 
I dag angreb orkerne endnu en karavane! De myr-
dede brutalt kusken og vagterne og tog alle res-
sourcerne. Det værste var dog, at Skovfolket så på, 
mens det skete! Ifølge rygterne skulle de have 
spurgt orkerne omkring hvad de lavede, og da de 
12 fuldt kampklædte orker forklarede, at de blot  
”forsvarede” sig mod de 3 sølle karavanefolk, god-
tog Skovfolket dette som et gyldigt svar. Så vidt 
Lad Vide er orienteret skulle Skovfolkets shaman  
 endda have haft en hyggelig samtale med orkerne. 


