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KORT NYT 
 Hvis man drager ind i Tågen og ofrer sit 

blod sammen med den magiske drik 
”Hoftroldmandens Beskyttelse” på det my-
stiske alter i labyrintens midte,  så kan man 
helbrede op til tre personer med kun en 
drik, fortæller Baron Dalton Tordenskjold, 
som selv blev helbredt på denne måde.   

 Vogterne forskelsbehandler folk på det gro-
veste. Faunen Gelter blev uretmæssigt smidt 
i fængsel for at give en fange mad. Derud-
over har han ikke fået det mos, som han er 
blevet lovet af den navnløse, lyshårede Vog-
ter. Gelter opfordrer alle til, at presse Vog-
terne til at give Gelter hans mos.  

 Det er med glæde, at Lad Vide kan oplyse, 
at det ærlige og fantastiske handelshus 
”Mulighedernes Marked”, fornyeligt er ble-
vet velsignet af selveste Mammon kirkens 
præst. Dette er med til, at sikre en endnu 
bedre og tryggere handel. Så besøg Jayne og 
Bent i ”Mulighedernes Marked” og gør dit 
livs bedste handel. 

 Der går et rygte om, at Lensherren og Vi-
ziren er een og samme person. Ingen af de 
omtalte adelsmænd har dog kommenteret 
på dette rygte. Hvad tror du, kære læser? 
Kan dette virkelig passe og hvilket formål 
skulle det så tjene? 

 I aften kl. 20.15 vil du kunne deltage i end-
nu en alkymisk boksekamp i Bazar-området. 
Denne enormt populære og nye sport, kræ-
ver ikke kun kamptræning men også mod, 
da man aldrig helt ved, hvilken alkymisk 
drik man får under kampen. Den alkymiske 
boksekamp afholdes af Roalds Ulve og der 
er selvfølgelig en stor præmie til vinderen. 

 I aften vil alle Skovpassets kroer blive be-
søgt, af en erfaren og fair kro-anmelder. 
Kroerne vil blive bedømt indenfor følgende 
kategorier: stemning, underholdning, vare-
udvalg og personaleadfærd. Anmeldelsen vil 
være at læse i næste udgave af Lad vide. 

LAD VIDE FORFALSKET 
Lad Vides integritet blev i går sat på spil. En falsk 
smædeavis, angiveligt trykt og distribueret af Vi-
ziren, misbrugte Lad Vides gode navn og udgav 
adskillige falske og vildledende artikler. Dette var 
et stort slag for den journalistiske frihed og sand-
heden, men bare rolig, kære læser. Lad Vide er 
atter tilbage med de sande og rigtige nyheder! Hur-

BOKOR ER BANDLYST 
Tågen er forsvundet og kommer ikke igen. Miriam 
fra Tempelpladsen lokkede Bokor i en fælde, ved 
at overtale ham til, at besætte hendes krop. Planen 
lykkedes, Bokor blev fanget og da Miriams krop 
efterfølgende blev hugget i stykker af Vogterne, gik 
der en chokbølge gennem Bazaren, hvilket resulte-
rede i at Bokor endeligt blev bandlyst. Tilbage var 
kun en hat og klokken, som har mistet evnen til at  
ringe. Men hvem har klokken nu? Er de smittede 
blevet kureret? Er Skovpasset sikkert igen?  

FALSKE BREVE FRA LENSHERREN 
Observante borgere har opdaget, at flere af Lens-
herrens breve var falske. Derudover har man fun-
det ud af, at de falske breve var skrevet af ingen 
ringere end Viziren. Heldigvis kan det trænede øje 
hurtigt se forskel på de ægte og falske breve fra 
Lensherren. 
Disse breve skabte en del frustration og har måske 
været årsag til flere tiltag, som rent faktisk gik 
imod Lensherrens vilje og ønsker. 
Sådan ser du forskel på de ægte og falske breve: 
De ægte Lensherre-breve bærer et vokssegl hvor 
dragen vender mod højre, ind mod underskriften. 
I de falske breve vender dette segl mod venstre og 
dermed væk, fra underskriften.  
Lensherren er desuden kendt for sit malende og 
flamboyante sprog, samt et tydeligt fokus på hans 
egne behov. Viziren derimod er mere kontant og 
bruger ikke tid på unødvendige vendinger og hils-
ner. 
Lad Vide vil gerne rette en særlig tak til Brygger-
lauget og Skyggelauget for, at gøre redaktionen 
opmærksom på disse detaljer. 


