
LV5. Niende udgave 

DET SKER VED MIDNATDET SKER VED MIDNATDET SKER VED MIDNATDET SKER VED MIDNAT    
Som Lad Vide tidligere har beskrevet, så vil energi-
erne, skabt af Hels tilstedeværelse i Skjoldheim, 
kulminere omkring midnat fredag aften. Samarbej-
det mellem MaNors Hr. Professor Majseling og 
Magilauget har båret frugt endnu engang, og Lad 
Vide kan her afsløre, hvad der sker ved midnat i 
HELE BYEN, med mindre indbyggerne kan stop-
pe katastrofen! Vi har tilladt os, under kyndig vej-
ledning, at give fænomenerne følgende navne: 
 
Tørst: Det forlyder, at de energier der giver os alle 
beruselsens glæde, ikke vil kunne påvirke vores 
drikkelyst! Så efter midnat, kan vi ikke blive fulde! 
Og vampyrerne skal drikke hver time! Ak og ve. Et 
blodbad vil ske… 
 
Mareridt: Det næste der sker, går ud over de trold-
domskyndige, som efter midnat, hverken kan ska-
be de formularer de kender eller tillære sig nye. 
 
Sult: Energierne der eksisterer i alle komponenter, 
bliver reduceret og derfor vil alle handelsfolk kun 
kunne indhente det halve af, hvad de normalt ville 
få udleveret i Handelshuset. 
 
Snubletræ: Opmærksomheden bliver væsentligt for-
øget, faktisk dobbelt så meget, og evnen til at snig-
myrde folk vil være umulig at udføre. En god ny-
hed trods alt.. 
 
Sygeleje: Til sidst viser det sig, at alle opskrifter til-
hørende alkymi-, smed- og lægeområdet, vil have 
sværere ved at optage energierne og derfor bliver 
dobbelt så dyre at lave. 
 
Regnvåde: Et mystisk væsen har forladt det stille 
vand, for at hævne sin søns død. Ve dem som står         
i hendes nærhed.. 
 

SKJOLDHEIM MÅ STÅ SAMMEN! 

DEN ÆRLIGE BRUDGOMDEN ÆRLIGE BRUDGOMDEN ÆRLIGE BRUDGOMDEN ÆRLIGE BRUDGOM    
Ifølge vores oplysninger, er det Fader Skjold, 
som har besluttet hvem hans søn skal giftes 
med og ikke sønnen selv!  

Lad Vide havde den udsøgte fornøjelse, at 
snakke med den kommende brudgom, om det 
at blive giftet bort til en pige han ikke kender. 
Den høflige ungersvend svarede med et smil 
på læben: ”Det betyder ikke noget om hun er 
grim eller ej, for jeg er sikker på, at far har truf-
fet det rigtige valg for mig. Og så har jeg lige 
mødt hende og så grim er hun nu heller ikke...” 

Lad Vide ønsker det unge par held og lykke i 
fremtiden! 

Alle er inviterede til det storslåede bryllup, 
som afholdes på kroen ”Den Fede And” fre-
dag aften. Vel mødt, borgere! 

Vil du sælge din troldehale, så kom 
til sigøjnerne ja?! Kun ægte trolde-
haler, ikke dyrekønsdele.. 
Vi betale også rundhåndet for den 
første indleverede herre- og dame-
trold! Kønnet skal kunne ses.. 

Sigøjnerne sælge livsforsikringer!  
Prisen afhænger af din profession. 
Kom og læg dit livet i vore hænder! Vi 
passe godt på det. Vi lover.. 

VI KAN IKKE DØ!VI KAN IKKE DØ!VI KAN IKKE DØ!VI KAN IKKE DØ!    
Hels porte er lukkede og Hel vandrer på jor-
den. Hvad betyder det for os? Lad Vide har 
observeret, at folk som er afgået ved døden 
ikke kan forlade vores verden, men i stedet 
bliver fanget i Åndeverdenen! Hvis ingen kan 
dø, hvad er livet så værd? Har de Asatroende 
en fordel over andre troende? 
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