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EN LIDERLIG DOMMER 
Dommer Peder Feddersen har købt en 
halvpart af en halvpart i Horekassen. Denne 
købte han af Hektor. I handlen indgik også 
Finalebillet nr. 1 som Hektor på den måde 
blev indehaver af. Onde tunger siger at 
Dommeren kun købte en andel af Horekassen 
fordi han ville have lov til at ligge i, på klods.. 

DAGENS DIGT 
Af Hans Gehmen 

 
Du sp idsørede gudinde,  

du er mit ø je kær.  
Selv når hukommelsen dimrer,  

s tår du mig al t id nær.  
Du har nu brændt dig fast ,  
s om kun ren skønhed kan.  

Selv naturen blegner i d it  nærvær,  
i det te land.  

KORT NYT 
 En sød lille dværg, søgte den umulige 

kærlighed, da han lagde an på en 
elverkvinde ved, at synge en alternativ 
kærlighedssang, akkompanieret af et 
kært dværgekor. Det viste sig, dog til 
dværgens stor fortrydelse og vores andres 
morskab, at hun slet ikke var elver men 
dryade. Den kønne pige var smigret, selv 
om sangen var forgæves.. 

 Gratis træning tilbydes i kamparena’en 
hos Gilbert’s Gladiator Cirkus. Alle 
våbenføre mænd og kvinder er meget 
velkomne.. 

 Vidste du, at Grev Golem kan ødelægge 
artefakter? Alt du behøver at gøre er, at 
lægge artefakten foran ham, hvorefter 
han med stort velbehag vil træde på den. 
I den forbindelse rygtes det, at Seglet på 
grund af deres indædte had mod magi 
og det kaos der ligger bag, har smidt en 
af Magilaugets artefakter (måske den 
hvide) foran Grev Golem, hvilket 
destruerede artefakten.. 

 Dværgene har fundet Sortrod, som 
bruges til den populære Sortrodsbryg. 
Dværgene tilføjer, at især Sortrod, med 
hvidt røvskæg skulle være noget helt 
specielt.. (red. ..og det bekræfter jo i 
hvert fald vores fordomme om dværge: 
De er besatte af skæg alle steder!) 

 Rygterne vil vide at Hektor har indtaget 
12 Zerk nede hos Skovkongen, hvorefter 
han er sporløst forsvundet. De onde 
rygter tilføjer, at hans søn stod bag det 
massive indtag af  de farlige stoffer og 
hans fars forsvinden.. 

        - dette indslag var sponsoreret af brødrene 
 Bakke, Klemme og Fedte. Vi har Zerk og 

andre sjove og farlige ting. 

     

Dragonsden’s  

alkymist og magiker 

 Præsenterer et fantastisk ALKYMI og MAGI 

show, som vil fortrylle alle der ser det!  

Showet starter kl. 20.30 under Ildfesten. Der vil 

være underholdning for alle, der tør kigge på og 

en modig frivillig vil få en unik mulighed for at   

              stirre selveste døden i øjnene!  

VINDEREN ER FUNDET 
Endelig har vi fundet vinderen af Faekhalens 
fantastiske spil: ”Prinsessens Dyd”. Tau den 
”forhenværende” udøde udtaler: ”Jeg føler mig 
beæret over at måtte deltage. Jeg tæver jer også 
næste, dødelige undermålere!” 


