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KORT NYT 
 Gik du glip af Fixfax’s Kødgryde (med 4 

forskellig slags ”kød”), så kom forbi Højborg 
i morgen og gå efter lugten! Mad er altid en 
fast del handlerne hos Fixfax, for ham er der 
krummer i (Goblinerne siger at de selv har 
set det. Red.)  

 To tilrejsende handelsfolk, Sigurd og John 
Bottle, ønsker at introducere hasardspil på 
kroerne. Spørgsmålet er dog hvor stor en del 
af overskuddet kroerne vil have og ikke 
mindst, hvilke spil der er tale om. 

Baronesse Mirejschka 
Det er med glæde, at Lad Vide kan offentliggøre 
den nye officielle adelige i Skovpasset, Baronesse 
Mirejschka. Denne fornemme titel tildeler 
bæreren et personligt våbenskjold, hvilket Lad 
Vide har æren af at facilitere. Så derfor kære 
Baronesse Mirejschka, hvis De vil være så 
elskværdig, at møde op på redaktionen, når De 
finder tid til det i deres travle skema, så vil vi lave 
Deres nye våbenskjold og give Dem deres officielle 

Vejrprofetens forudsigelser 

Mulighed for ekstra klæbrige spind og klik-lyde i natten 

Formiddag 
13°c 

Nat 
12°c 

Morgen 
10°c 

Aften 
12°c 

Edderkoppefolk i Skovpasset? 
De sære edderkoppefolk er ankommet til byerne. 
Ingen kender deres agenda, men indtil videre har 
de opført sig pænt og behandlet alle med 
høflighed og respekt. Lad Vide byder de 
nyankomne velkommen og er sikker på, at de vil 
nyde deres ophold i Skovpasset. 

Dyrepasser søges 
På grund af tabet af dyrepasser under mystiske 
omstændigheder under rejsen hertil, søger 
Sibaqora en dyrepasser med speciale i 
edderkopper. Løn gives ifølge kvalifikationer. Er 
du interesseret og ikke bange for spindlere i alle 
størrelser, så hen-    

Vogterne søger nye rekrutter 
Hvis du har viljen og modet til at tjene Skovpasset, 
så er Vogterne noget for dig. Vi søger unge som 
gamle og mænd som kvinder, til at stille deres tid 
og våben til rådighed for Vogterne. Vi tilbyder løn, 
sammenhold og eventyr. Er det noget for dig, så 
henvend dig i det sorte telt ved Bazaren eller hos 
en af de søde og rare personer med en rød streg 
over næsen.  

Baron Tordenskjolds Våbenskjold 
Den højtærede Baron Dalton 
Tordenskjold, vil gerne sikre 
sig, at alle indbyggere i 
Skovpasset kan genkende hans 
våbenskjold. Dette finder han 
især vigtigt i de situationer hvor 
han skal springe over i køen. 

Lad Vides forlængede arm 
Har du noget på hjerte? En god sladderhistorie? 
Kompromitterende rygter?  Så henvend dig til La 
Heur, Lad Vides nye omrejsende skribent. Han vil 
sikre din historie den opmærksomhed den 
fortjener, smage på din mad og teste dit sværd. Kig 
efter hans grønne hat og karakteristiske skriveblok. 

Forsvundet i sumpen 
Smeden McAllisters borg og smedje var blevet for 
stor og tung, hvilket har medført, at det hele nu er 
sunket ned i den sumpede jord, hvorpå borgen 
uigennemtænkt var opført.  
Den velhavende McAllister har dog ikke givet op 
og er ved at opføre en ny, endnu større borg. I 
mellemtiden har den berømte smed opført en 
midlertidig smedje på Tempelpladsen.  
McAllister påpeger overfor bekymrede borgere af 
Skjoldheim, at hans hverv som viceborgmester  
stadig vil blive udført med uformindsket styrke, i 
samarbejde med finansministeren, den stenrige 
købmand Svend Guldtand. 


