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SKOVPASSETS BEDSTE SMED 
Smedemesteren McAllister har endnu engang, 
modtaget en ærespris fra Det Officielle Smederåd. 
Hans enestående evner indenfor især våbensmed-
ning, var langt overlegne i forhold til de andre kan-
didater. Der er ingen tvivl om, at McAllister med 
sit vindende smil og charmerende skæg, var dom-
mernes favorit, allerede før konkurrence gik i gang. 
Det er med stolthed, at vi I Skovpasset skal ære 
vores højtærede Mestersmed. Han er et forbillede 
for kommende generationer af smede og vi kan 
kun opfordre alle borgere i Skovpasset til at bruge 
ham. 

KORRUPTION I ASGÅRD 
Lad Vide, har netop fået scoopet på de vildeste 
nyheder! Gennem pålidelige kilder er det blevet 
bekræftet, at Lotados, rådgiver i Skjoldheims by-
råd, er involveret i korruption af værste karakter. 
Det vides med absolut sikkerhed at Lotados har 
forbindelser til det gemene og kriminelle Gøgler-
laug. Den bekræftede seriedranker Lotados er også 
blevet set sammen med Dværgene, hvor penge er 
blevet udvekslet under bordene. Der må jo natur-
ligvis stilles mange spørgsmål til Lotados’s loyalitet 
overfor Skjoldheim, når han tager imod bestikkel-
se fra personer af lavere herkomst og race.   

GØGLERNE AFSLØRET 
I La Vides utrættelige søgen på sandhed, har vi 
blotlagt hemmelighederne bag Gøglerlauget. Det 
viser sig, at deres medlemmer alle er sleske tyve og 
rænkespillere af værste grad. De har mørket i de-
res sjæl og vil dræbe og myrde hvem som helst for 
ussel mammon (og dermed fornærmer de også 
guden Mammon). Det eneste der har reddet Skov-
passet fra deres korrumperende indflydelse, er de 
heltemodige Vogtere, som utrætteligt beskytter de 
uskyldige. Enhver som har viden om det neder-
drægtige Gøglerlaug, bør straks informere Vogter-
ne, så de retmæssigt kan straffe dem. 

DVÆRGENE SØGER ANERKENDELSE 
Som alle ved, er Dværge objektivt set, frastødende 
og aldeles uattraktive for alle andre racer. For at 
modbevise disse sande fordomme, har Dværgene 
udsendt en åben opfordring og et stille råb om 
hjælp, i håb om at blive komplimenteret og rost af 
alle der går forbi deres deprimerende og grimme 
hytte. De beder derfor ydmygt alle Skovpassets be-
boere om, at give dem støttende komplimenter 
for, at løfte deres falmende selvtillid over slidte 
skæg og svigtende potens. Selv deres øl er så tarve-
ligt, at det har mistet procenten! Dværgeskæg er 
grimme og bør laves om til koste, så de kan sælges 
på Skjoldheims Marked. Dværgene bør flytte tilba-
ge til deres by under bjerget og blive der, for her i 
Skovpasset er de ihvert fald ikke velkomne. Adr! 

BJÆRGERE SKJULES PÅ KRO 
Handelsskibene går på grund på Skovpassets kyster 
og det er alt sammen det forræderiske Bjærger-
laugs skyld! Denne flok usle banditter sætter falske 
fyr op ved strandende og lokker de stakkels skibe i 
rene dødsfælder. Her slår de mandskabet ihjel og 
brænder skibene, mens de tyvagtigt røver skibene 
for al deres last. Disse hælervarer sælger de videre 
fra kroen Den Stolte Fasan, som vist i sidste ende 
ikke har så mange fjer, at bryste sig af, når det 
kommer til stykket. Sådan en ussel papand i for-
klædning! Skalkskjul for usle pirater og havets af-
skum. Den grimme pipfugl, skulle have klippet 
vingerne! 
Af denne grund forventes det at Vogterne rydder 
kroen og slår alle de skyldige ihjel, så de får den 
straf de fortjener! 

SVEND GULDTAND ER GULD VÆRD 
Det er sjældent set, at så kompetent en handels-
mand, som den strålende og brilliante Svend 
Guldtand, har givet så meget til Skovpasset. Med 
hans uovertrufne handelsevner, har han nærmest 
egenhændigt bragt handlen til Skovpasset og sør-
get for, at alle handelsmænd, trygt og retfærdigt 
kan foretage deres handler til byernes bedste ve og 
vel. Skovpassets store forbillede, Svend Guldtand, 
bør hædres for hans gavmilde og uselviske indsats. 
Vi bør takke denne store mand, som generøst ser-
verer den bedste portvin for alle sine gæster. 


