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NY KAMPARENA I SKOVPASSET
Arenamesteren Jaspar er netop ankommet til byen
med sin omrejsende kamparena. Han udfordrer
alle våbenstærke mænd og kvinder til deltagelse i
kamparenaens store turnering, hvor præmierne
består af mægtige magiske artefakter!
Tør du sætte livet på spil for den ultimative gevinst, så tilmeld dig turneringen nu!
Tempelpladsens Vejrprofets forudsigelser

Aften
7-10°c

Nat
5-8°c

Morgen
5-8°c

Mulighed for ekstravagant vampyraktivitet
og kærlige ild-sprites ved lejrbålene

ENKEBARONESSE SØGER MAGE

HANDELSSKIBET TIL OSTINDIEN
Det stolte handelsskib ”Fortuna” ligger i Skovpassets havn, klar til at rejse mod Ostindien med lasten fuld af varer!
Du har nu, kære indbygger, mulighed for at bringe
dine varer (komponenter) ombord på handelsskibet og tjene på salget i Ostindien. Men rejsen er
lang og farefuld og der er ingen garanti for at skibet når frem. Du kan dog vælge, at investere dit
guld i opgraderinger til skibet, som gør rejsen nemmere. I sidste ende er handelsskibet i gudernes
vold og muligheden for, at blive rig venter forude,
for dem der tør satse alt!
Ønsker du at sælge dine varer (komponenter) i
Ostindien og investere i Handelsskibet, så henvend dig hos Handelsmesteren.
I dag, fredag, sejler handelsskibet kl. 22.00 og det
ankommer i morgen, lørdag kl. 10.00.

Lad Vide, har netop opsnappet indholdet af dette
brev: ”Jeg Enkebaronesse Valentina Sensibell har
besluttet mig for, at gifte mig igen.
Jeg lover mig selv væk til den mand, der kan bringe mig
den rette ring senest lørdag eftermiddag.
Sker dette ikke vil jeg forbliver Enke, til den dag jeg ikke
er her mere.”
Lad Vide finder det yderst interessant, at Enkebaronessen er villig til, at gifte sig under sin stand for
at finde rette mage. Vil denne handling være med
til, at underminere de adeliges titler og krav? Uanset hvad må dette være et tegn på selvstændighed,
frigørelse og kærlighed. Eller ligger der noget mere
skummelt bag?
Det mest interessante ved Enkebaronessen er nemlig påstandene om, at hun skulle være heks, hvilket der selvfølgelig ikke findes klare beviser for.
Så fristes du, kære mandlige læser, til et giftemål
med en lækker Enkebaronesse, med (måske) tvivlsom baggrund, så har du hermed chancen!

Minen venter, hvis du
tør udforske den!

Har du spørgsmål som kræver svar? Har du problemer der skal løses? Udfordres du af udfordringer der skal overvindes? Så søg efter Sandhedens
Mester, Løsningernes
Herre, Svarenes Fader og Ham Der Kræver Sovs!
Spørg efter ”El Magnifico”!

KORT NYT




Skjoldheim har fået en ny kro kaldet
”Ravnens Rede”. Deres specialitet er varmrøget oksespidsbryst med veltempereret øl. Søger du en hyggelig krostemning, med bål i
midten af huset og et venligst personale, som
tilgodeser alle dine ønsker, så skal du trygt
lægge dine penge i ”Ravnens Rede”. Kroen
ejes af Sir Phillip, som har lagt sin tid som
voldelig Tempelridder bag sig og han søger
nu en fredelig mage til sin ”rede”.
Rygterne vil vide, at den hemmelighedsfulde
Drageloge vil afholde et stort ritual på den
nordlige side af Skjoldheim. Hvad ritualets
formål er, vides ikke, men Lad Vide frygter
det værste! Og det bør du også, kære læser!

