
LV14. Enogfirsindtyvinde udgave 

81 

KORT NYT 
 Rygterne vil vide, at den gravide vampyr Mi-

lea, bærer Vlads nevø og at Smedemesteren 
er faren. Tilbage står vi med spørgsmålet om 
hvordan dælen en vampyr kan blive gravid? 
Lad Vide håber ikke hun bliver ædt indefra. 

 Johannes og Rakil fik ret! Stefan, den udue-
lige Vogter er blevet henrettet for forræderi. 
”Så kan han lære det og vi fik ret! Ha!” udbrød 
Johannes hånefuldt. Han bliver sikkert også 
straffet.. 

 Gøgleren Tristan og Skjoldmøen Astrid har 
udkæmpet en tvekamp, hvor Tristan hero-
isk vandt. Som præmie har Tristan fået 
æren af, at ægte Astrid og han forhandler 
nu medgiften med Høvding Sigvald. Tids-
punktet for brylluppet er endnu ikke fast-
lagt, men man tvivler på om brylluppet hol-
der, da alle ved at Astrid er forelsket i Birk. 

 Husk: I morgen sker der en masse i Skjold-
heim kl. 14.00. Der er Skull-Fight med præ-
mier og muligheden for at spille på kampe-
ne, hattebingo med Gøglerne, Marked med 
mange spændende ting og et særligt tilbud 
på Gilberts berømte ingefærdrik (i flere vari-
anter). Indtil videre er følgende Skull-Fight 
hold tilmeldt: Devastator Dwarfs, Violent 
Vikings, Roaring Wolves og Men of May-
hem.  

 Tilmeldingen er stadig åben, så saml et hold 
 på 4 og henvend jer til Gilbert i Skjoldheim. 
 Der er under et møde hos McAllister set en 

bog om tåge. Ved han i virkeligheden mere 
end det ser ud til? Er han forræder? 

 Magimesteren vil gerne indbyde folk til en 
gratis alkymistisk boksekamp i morgen lør-
dag kl. 17.00. Ideen er, at taberen i hver 
runde, får en ukendt eliksir som kun virker 
mens vedkommende er i arenaen. Vinderen 
får til gengæld gode pengepræmier!  

 Rygtet vil vide, at Baronessen også ønsker 
skilsmisse som sin partner. Problemet er at 
hun påstår, at hun er gravid og vil tvinge 
Baronen til at betale børnebidrag! 

NY VIDEN OM ZOMBIERNE 
Ny efterforskning tyder på, at zombierne smitter 
deres ofre via deres våben. Fremtrædende viden-
skabsmænd har fundet ud af, at våbene som zom-
bierne bruger, ofte er fyldt med smittemateriale; 
både på klinger og skafter! 
Dette er foruroligende nyheder og er kun med til, 
at gøre truslen endnu større. Håbet lever dog sta-
digt, da adskillige kræfter ihærdigt arbejder på, at 
finde en kur mod den udøde plage. 
Klokken ringer dog stadig over Skovpasset og hver 
dag øges antallet af zombier. Dette er blevet til en 
desperat kamp imod tiden og hvis der ikke snart 
gøres noget fornuftigt, så vil vi alle dø! 

JARL ERSTATTET AF VICE-BORGMESTER 
Byrådet i Skjoldheim har besluttet følgende: 
I fraværet af Jarl Ragnar Sirius Dragehjerte, indsættes 
vice-borgmester McAllister i Jarlens position med dertil-
hørende beføjelser. Dette er gældende indtil Byrådet eller 
Lensherren beslutter andet. 
Næste Byrådsmøde er endnu ikke fastsat. 
Byrådet ser med tilfredshed på Vogternes indsats 
mod Tågen. 

NATURFOLK SØGER TØJ 
Skinddragter til hurtigt-voksende barn søges. Ild-
hæmmende materiale foretrækkes. Skal kunne 
modstå riv, bid og skarpe kanter. 
Henvendelse i skoven ligegyldigt hvornår!  
Søges desperat! 

KROERNE SKABER GLÆDE 
I disse desperate og ulykkelige tider, er kroerne det 
eneste sted, hvor man har mulighed for at glemme 
den barske og grufulde virkelighed. Rygterne vil 
vide, at et kæmpe parti af alkoholiske drikke er 
ankommet med handelskaravanen og er klar til, at 
blive distribueret til de hyggelige og hjertevarme 
kroer. Så glem zombierne for bare en enkelt nat, 
kære borger. Drik, syng, spis og elsk. Nyd skoven, 
stjernerne og månen. Hyg dig med dine venner, 
familie og dem du har kær. I aften skal livet leves, 
som var det den sidste i de levendes rige! 


