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FOLKET BLIVER HØRT

VARNAKS FØLGE VOKSER

Folkets stemme har altid haft betydning i
Skjoldheim; Nu mere end før! Udover Deres
oplysende og dybdeborende nyhedsavis, er der
kommet to opslagstavler, hvor den enkelte
borger har mulighed for at sætte opslag op til
gavn og glæde for resten af byens indbyggere.
Alt er tilladt!

Som de sikkert har bemærket, kære læser, så
har Varnak slået sig ned ved den gamle kirkegård, hvor hans følge er begyndt at bygge huse
og sætte telte op. Lad Vide stiller spørgsmålet:
Hvad vil de derude, så lang fra bymidten? Det
spøger jo derude! Og hvorfor vil de være så
lang væk fra os andre? Ser vi en ny bydel dukke op eller en ny by? Lad Vide følger begivenheden tæt..

Skulle de kære borger, have brug for hjælp til
et sådant opslag, yder vi (næsten) gratis assistance her på redaktionen.

LYS PÅ VEJEN
Nu kan alle borgere føle sig trygge om natten,
da adskillige lanterner er sat op langs vejene i
byen. Sluk dem venligst ikke ved baghold..

FÄEKHALÉN ER ET LOKUM
Nye beviser er dukket op omkring Fäekhaléns
oprindelse. Det viser sig, at netop det sted
hvor kroen ligger i dag, engang var hjemsted
for en flok klamme orker, som brugte stedet
som toilet. Det siges endda, at den gryde, som
kokken bruger den dag i dag, var orkernes badekar, hvor deres ulækre troldeleder vaskede
sine fødder.
Da orkerne jo var nogle dovne svin, som orker
nu er, så gad de ikke at samle træ til ovnen. I
stedet soltørrede de deres bæ på bordene og
brugte dette som brændsel.

ORKERNE HAR FUNDET GULD
Dværgene har tilsyneladende forladt deres
gamle mine, som nu er overtaget af en gruppe
tilrejsende orker. Deres fantastiske evner indenfor minedrift har båret frugt, og de har
allerede hentet både sølv, guld og ædelsten op
af den gamle dværgemine.
Orkernes høvding Vharg udtaler:”De dværge
må være dumme som dværge. Vi fandt guld
og de fandt intet. Vi er gode og de er dårlige.
Men de er jo også dumme dværge.”
Til spørgsmålet om ædelmetallerne i minen
var til salg, sagde Høvding Vharg: ”Vi sælger
alt til alle. Også magiske ritualer. Og sprogkurser. Og din mor..øh til din mor? Mord?”
Orkerne forklarer dog, at de på ingen måde
ønsker at slås, og at alle er velkomne til, at
komme forbi deres uigennemtrængelige og
godt forsvarede stokade og handle.

Så kære læser. Tænk over hvad De putter i
munden næste gang, de spiser på Fäekhalén.

MEDLEMSMØDE

Redaktionen takker ”Kapellet” for de opklarende
beviser, som allerede nu gerne vil dementere alle
påstande og anklager om injurier, fremsagt af det
løgnagtige personale på Fäekhalén.

Beskyttelseslauget inviterer medlemmer og dublanter til medlemsmøde i aften kl. 23.00 foran
Fäekhalén. Det er tid til at samles, hvis vi skal
gøre en forskel! Dette møde kan afgøre laugets
fremtid, så mød op!

