LV7. Otteogtyvende udgave

EK
URO I NATTEN
Omend månen var smuk og luften var frisk, så
var natten fyldt med blod og uhygge. Forførende Ellepiger, charmerede tilfældige folk og gjorde dem sindsyge. Hvem ved hvad staklerne gik
igennem, fanget i deres net af lyst og begær?
Ved midnatsauktionen i Kapellet blev der solgt
en dukke i naturlig størrelse. Hvad overraskede
alle var, at dukken var levende og dens ejers
manglende evne til at kontrollere den, skabte
både kaos og frygt i kroen.

VÅBENFØRE FOLK SØGES
Beskyttelseslauget søger våbenføre folk, der er
villige til, at opretholde lov og orden i
Skjoldheim.
Medlemmer af Beskyttelseslauget kan kendes på
de blå bånd. Find os i teltet med det blå banner
mellem Magilauget og Kapellet.
Alle medlemmer af Beskyttelseslauget modtager
løn for deres service.

KORT NYT

Flere vidner har også rapporteret, at tilfældige
flammer af ild, er dukket op hist og her. Der
har dog indtil videre, ikke været dødsfald relateret til disse ildsøjler.

♦

Rygterne vil vide, at dværgeskæg er i høj
kurs. Lad Vide har hørt fra flere sider, at
der er dusør på et ægte dværgefuldskæg.
Blodige skæg er dog mindre værd.

En af de mere mystiske hændelser, fandt også
sted i nat. En kvinde, som tydeligvis var druknet, dukkede op af søens kolde vand. Hendes
formål var at opsøge sin mand for, at tvinge
ham til at hævne hendes død over de vampyrer, som slog hende ihjel for et år siden. Om
manden har hævnet sin afdøde kone, vides ikke, men så vidt Lad Vide ved, skulle den druknede kone, stadig være at finde i byen.

♦

Kroværten Hektor ønsker giftemål med
Blodelvernes dronning. Om dronningen
tager imod tilbuddet tvivler Lad Vide dog
meget på, efter flere tilfælde af
”overbegramsning” af kvindelige gæster i
Kapellet.

♦

Skovfolket er begyndt at overfalde og æde
folk, der uforvarende begiver sig ind i skoven. Der går også rygter om, at Skovfolket
rent faktisk er vampyrer, som er i gang
med at udrydde de eksisterende vampyrer
i Skjoldheim, for at udviddde deres territorium.

♦

Flere øjenvidner har påpeget overfor Lad
Vide, at Hektopia også kendt som kroen
Kapellet, er begyndt at udvide deres område, som endda er blevet omtalt som en
grænse. Er Hektopia ved at indtage
Skjoldheim? Hvad vil dronningen gør ved
den nye grænse?

Pas på dig selv, kære læser. Du er ikke sikker i
natten og intet hus og ingen fæstning kan beskytte dig, mod ondskaben der lurer.

VINDER AF RIDDERTURNERINGEN
Den første tilmeldte til ridderturneringen der
finder sted i morgen, har fået godkendt sit
adelsbevis. Da han er den eneste tilmeldte, har
han indtil videre vundet turneringen, med
mindre hans position bliver udfordret.

