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MUSEHOULONMUSEHOULONMUSEHOULONMUSEHOULON----BOGS ANMELDERBOGS ANMELDERBOGS ANMELDERBOGS ANMELDER    
Fra det fjerne Frankerrige, er den anerkendte 
Musehoulon-bogs anmelder netop nu i gang 
med, at anmelde Skjoldheims kroer. Lad Vide 
har fået lov til at bringe anmeldelsen af 
Fäekhalen, som følger herunder: 

At Fäkhalen har en (for øvrigt uhøflig) vagt, bør 

man kun takke dem for, da han fungerer som en  

advarsel, mod at gå indenfor. Indretningen er i sti-

len ”klassisk nordisk” og primitivt rustikt. Betjenin-

gen  er mangelfuld og kan forekomme problematisk 

for utålmodige gæster. Da tjeneren endelig kom hen 

til bordet, var det enten den yndige frøken, hvis 

man var heldig, eller en usoignerede, lettere alkoho-

liseret sjuft, hvis heldet var sluppet op. Kort og 

godt: en blandet oplevelse, afgjort af hvor heldig 

man var. Maden var også en blandet fornøjelse: 

Flot anrettet, da den blev serveret, men derefter bli-

ver man også skuffet! Forventningens glæde fortaber 

sig nemlig, når man opdager, at brødet er brændt i 

bunden og kødet er sejt og klumpet. Løgene redder 

dog næsten hele retten. Disse er guderne værdige og 

har endnu ikke, været årsag til unaturlig ubehag.  

Selv om atmosfæren ikke er nævneværdig speciel, 

forholder det sig dog anderledes i forhold til persona-

let. Jeg fik, som kompliment fra den yndige frøken, 

spillet den smukkeste version af ”Le Marseilleise” 

og ”Quelle Triomphe!” De gav mig endda et øge-

navn, ”Frø” - tak for det, sære Nordboere. Vinen jeg 

fik serveret var god, og muligvis forgiftet, men stadig 

med flot bouquet.  Alt i alt havde jeg efter mit mål-

tid, lyst til at give stedet 1 ud af 6 stjerner, men den 

samlede oplevelse, musikken, vinen, løgene, og de 

sirlige lokale, løfter denne udørk af en kro, op fra 

mørket. Jeg kan ikke sige ”Trés bon!” men jeg vil i 

stedet give Fäekhalén 3 ud af 6 point, og indstille 

deres grøntsager til en Vegetable D’or Prix.                

           Allóns’y,  J.P. Moussilon 

EF 

BOLCHELOKKER DØDBOLCHELOKKER DØDBOLCHELOKKER DØDBOLCHELOKKER DØD    
Den skumle Bolchelokker, som holdt 
Skjoldheim i frygtens greb, er nu død. Det var 
selveste Odin Sølvsværd, den samme person 
som Bolchelokkeren stjal blod fra, der med en 
snedig plan fik fjernet truslen fra byen. Odin 
skaffede noget bedøvelse fra skibslægen og 
overmandede lokkeren, med en kanyle. Den 
besvimede bolchelokker, blev herefter slæbt 
ind i dødsmagikerens telt, hvor Odin dræbte 
ham og gjorde ham til udød. Dette var dog 
ikke straf nok i Odins øjne, hvilket betød at 
han sendte den nyskabte Blochelokkerzombie 
hen til et bryllup, hvor gæsterne til deres ræd-
sel, opdagede den uvelkomne gæst. Eftersigen-
de skulle Bolchelokkerens endeligt have været 
hurtigt og smertefrit, om end langvarigt. 

LOKES VÆGT: VÆGTSKÅLEN HÆLDER 
MOD DET ONDEST FOR TIDEN.  


