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BRYGGERLAUGET RYKKER 
”Bryggerlaugets møder denne sensommer vil blive brugt 
på, at debattere laugets vedtægter.” Denne melding 
gav Laugmester Holst til Lad Vide tidligt i morges. 
Rådsmedlem Shi sagde i samme melding, at 
laugets samlede vedtægter dog først ville være klar 
til næste forsommer, men lovede, at have den 
første vedtægt, vedtaget i morgen før solnedgang. 
Derudover fortalte Shi, at lauget løbende vil 
komme med annonceringer i løbet af den næste 
tid. 
Bryggerlauget har i den seneste tid markeret deres 
tilstedeværelse og kan dermed betragtes som en 
vigtig del af Skovpasset. Mangler du penge kan du 

HOSPITALET NEDBRÆNDT 
Natten mellem mandag og tirsdag opstod der 
pludselig en frygtelig larm i nærheden af Højborg, 
hvor råbet ”Brand! Brand! Hospitalet brænder!” 
gjaldede gennem gaderne. Ganske rigtig stod det 
prægtige hospital i lys flamme og var ikke til at 
redde. Ingen ved hvordan branden opstod og 
heldigvis er ingen meldt savnet.  
I mellemtiden er hospitalet erstattet af et lille sort 
telt udenfor Højborg. Overlægen har garanteret, at 
teltet lever op til kravene for et hospital og fortalte 
endda med et skævt smil og et glimt i øjet, at hvis 
det blev nødvendigt, så kunne man sagtens 
foretage operationerne ude i buskene. 

NY MINE FUNDET 
I nærheden af den gamle mine, har nysgerrige 
eventyrer pludselig fundet en ny indgang!  
Denne mine skulle eftersigende indeholde utallige 
skatte, men også farlige monstre, forræderiske 
forhindringer og lumske fælder. Det siges, at kun 
de modigste og bedst udstyrede eventyrer vil være i 
stand til, at hente de fantastiske skatte op fra 
mørket.  
Tør du udfordre de farefulde dybder, så opsøg 
Dværgene hvor du har mulighed for, at købe et 
kort til din eventyrlige udforskning. 

KORT NYT 
 Rygterne svirrer. Flere vidner har set 

Overlægen inde i hospitalet lige før branden, 
endda med besøg af kvindeligt selskab af 
tvivlsom karakter. Kunne hans vilde 
eskapader være årsag til branden, for 
eksempel i form af en væltet olielampe i de 
eksotiske massageolier?  

 En røverbande hærger i området. Flere 
indbyggere er blevet brutalt overfaldet og 
frarøvet deres ejendele. Man har indtil 
videre ingen spor af gerningsmændene. 

 Borgmesteren har været på besøg hos 
Kejseren. Ingen ved dog, hvad deres samtale 
har handlet om, men flere eksperter 
påpeger, at møder som dette, er meget 
sjældne og ofte af en alvorlig natur.  

 Gilberts Gladiator Cirkus inviterer endnu 
en gang til en storstilet omgang ”Skull-
Fight”. Denne hårdtslående begivenhed 
finder sted i morgen, lørdag, omkring 3 
klokkeslag efter middag (kl. 15.00). Indtil 
videre har de regerende mestre, Seglet, meldt 
sig til som de eneste. Gilbert glæder sig dog 
til at se hvilke hold, der tør udfordre Seglet 

NY KRO I SKJOLDHEIM 
Efter ”Vejs Ende” blev tabt i spil, har den tidligere 
ejer Eil Sølvfjeld opgivet håbet om, at starte sin 
egen kro igen. I dens sted, ligger nu ”Det Plettele 
Palads” (Det Plettede Palads. red.) som med sin 
blændende tilstedeværelse, tilbyder eksotisk øl og 
vandpibeoplevelser, som bringer dig tilbage til en 
svunden og mystisk tid.  
Kroens ejer, Mehmet, bryster sig med, at have 
verdens bedste betjening og mest kulørte kro. Der 
bliver helt sikkert gjort et ”sturt, sturt nummer” 
ud af det ved den storslåede åbningsfest i aften. Så 
håber vi bare ikke, at det bliver et rent cirkus, med 
alle de forventede gæster..  

SLIKKELADEN ER ÅBEN 
Nu kan du bruge dine sølv- og kobbermønter til, 
at købe søde lækkerier hos Sukkerfar og Onkel 
Slikmund. Butikken åbner i aften og alle 
sukkertrængende slikmunde er velkomne! 


