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ER ENKEBARONESSEN EN HEKS? 
Rygterne vil vide at Enkebaronessen blev viet til Sir 
Phillip i går aftes. Der er dog ingen der umiddel-
bart har stillet spørgsmål ved dilemma’et omkring 
en Tempelridder der gifter sig med en heks. Vil 
Enkebaronessen skulle gå igennem de frygtede hek-
seprøver eller kan der findes bevis for, at hun ikke 
er en heks, på trods af, at hun er blevet landsforvist 
i adskillige lande for netop denne anklage?  
Hvad kan der ligge til grund for disse anklager? Er 
det fordi at Enkebaronessen ganske skødesløst bol-
trede sig i fadeburet med Greve Grøn og Frue, 
kort før brylluppet? Eller det fakta, at Enkebaro-
nessen er fattig som en kirkerotte og planlægger at 
skilles fra Sir Phillip og tage en stor del af hans 
værdier med sig? Har hun forhekset sin midlertidi-
ge brudgom og hvem er hendes næste offer? 

Tempelpladsens Vejrprofets forudsigelser 

Mulighed for eksorbitant Fadeburaktivitet 
og uforudsete vandelementarer 

Eftermiddag 
4-8°c 

HANDELSSKIBET SIKKERT I HAVN 
Handelsskibet til Ostindien er ankommet sikkert i 
havn og er vendt hjem med mønter, til dem som 
sendte deres varer af sted. Disse kan afhentes mel-
lem kl. 10.00 og kl. 11.00 i Banken. 
Normalt tager rejsen til Ostindien ca. 10 uger, 
men Guderne var i den grad med skibet på denne 
sejltur. Kaptajn Crook havde købt et sejlkort af en 
gammel pirat, men denne lidt dristige handling, 
var bl.a. med til at reducere rejsetiden. Trods et 
område med vindstille, hvor den bagende sydelige 
sol, stegte det udsatte mandskab og satte gang i 
forrådnelsesprocessen i maden i lastrummet, var 
det i sidste ende, de snarrådige handelsmænd fra 
Skovpasset, der havde investeret i ekstra mad til 
turen, også dem der reddede skibet og dets last. 
Det stolte skib ”Fortuna”, som med sine flotte ka-
noner, burde kunne nedkæmpe de fleste pirater,  
men hun trænger desværre til en gevaldig opgrad-
ring af både mandskab, mad og sejl. 
Handelsskibet afsejler i dag kl. 11.00. Ønsker du 
at sende dine varer med skibet, så henvend dig 
Banken før det sejler. Gabriel Lobus Garanterer at 
Handelsskibet kommer frem! 

KORT NYT 
 Dværgene afholder auktion kl. 13.00. Ho-

vedattaktionen er et ukendt skøde til et for-
nemt sted (måske et palads?). 

 Der er sket en forstyrrelse i Livsmagien og 
evnen til at se og genoplive ånder er svækket. 
Hvis der er nogen har oplevet nye ting i ma-
gien, må de gerne bringe denne viden med 
til mødet for Livsmagikerne, som afholdes 
ved Bazaren kl. 15.30.  

 Den Imperielle Efterretningstjeneste er i 
Skovpasset. Men ingen ved hvad de er ude 
på? 

 Bryggerlauget afholder møde i Ravnens Re-
de kl. 13.30. Nye medlemmer er velkomne. 

 Goblinerne lavede en del ballade i Skovpas-
sets kroer i går aftes. Især Hannibal i Faekha-
len har været på nakken af dem og Sir Phil-
lip bestak nogle gobliner til at flytte sig fra et 
bord i Ravnens Rede. Total Kaos! 

 Gøglerlauget har offentlig udtrykt bekymring 
omkring al den kriminalitet som plager 
Skovpasset. 

Formiddag 
4-8°c 

Middag 
4-8°c 

FAEKHALEN NYT 
 Faekhalen opfordrer våbenstærke mænd til, 

at oprette et Beskyttelseslaug, til nedkæmp-
ning af uopdragne gobliner. 

 Faekhalen udfordrer det uofficielle Skjaldel-
aug til en duel på vers. 

 Fedte Peder og Frue opfordrer især unge 
kvinder til en tur i Fadeburet med dem beg-
ge. Alle racer er velkomne, på nær trolde, da 
de bider! 


