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VICEBORGMESTER ER VÆK 
I forbindelse med det tvivlsommme bryllup 
mellem Prins Ank og Eugina, blev den 
agtværdige, nyudnævnte vice-borgmester Sven 
Guldtand, drabeligt såret af den bestialske faun 
Gelder. 
Hårdt såret blev Sven Guldtand bragt tilbage til 
teltet, hvor han fik kyndig lægebehanding.  
Efterfølgende er vice-borgmesteren sporløst 
forsvundet. Det forunderlige er dog, at Sven 
Guldtand inden sin mystike forsvinden, havde 
sendt et testmente til sin bror Harald Guldtand, 
som netop er ankommet i Skjoldheim og har 
overtaget Svens besiddelser. 
Uheldigvis har Sven Guldtand, i sit virke som 
vice-borgmester, fået adgang til Skjoldheims 
skattekasse, som han har beskyttet med en 
mægtig magisk lås, som kun han kan åbne. Dette 
betyder at Skjoldheim for tiden ikke kan betale 
løn til bl.a. deres  byrådsmedlemmer og byvagter. 
Byråddet arbejder på højtryk for at bryde låsen. 
Det mærkelige i alt dette er, at Hymer, 
laugsmesteren i Handelslauget, også er 
forsvundet. Derfor havde Byrådet indkaldt til 
hastemøde, hvor Kørits Severinus Uldfelt blev 
udnævnt til ny vice-borgmester og Sven 
Guldtands søn blev indsat som repræsentant for 
Handelslauget i byrådet. 

KORT NYT 
 Draculestiet har inviteret Skovkongen til 

et møde, med det formål, at indgå en 
fredsaftale. Mødet skal afholdes i 
morgen, tidligt på eftermiddagen, på 
Tempelpladsen. Eftersigende skulle 
kongen have modtaget brevet inden sin 
”død”. Kommer kongen mon selv til 
mødet eller vil hans søn overtage 
pladsen? 

 Kram-Bager-Boden åbner nu i 
Skjoldheim, hvor alle kan få et dejligt 
bjørnekram af Bager og det koster kun 
en af de grønne sten. Onde rygter siger 
dog, at Bager aldrig har fået kærlighed 
nok af sine forældre og at han nu prøver 
at kompensere ved, at kramme tilfældige 
folk. Det gode er, at Hymers folk nu har 
fået en chance for, at undgå de daglige 
kram. 

 Faekhalens ejer har købt en uhyggelig 
dyr artefakt i form af et kyskhedsbælte til 
sin datter. Dette var en spontan og ikke 
særlig gennemtænkt reaktion på hendes 
pludselige bryllup. Som alle læsere 
sikkert kan gætte, er det allerede for sent. 
Rygtet vil vide, at hun venter barn. 

 Cains efterfølgere søger en Ritualmager 
til hidkaldelse af en dæmon, med det 
formål, at dæmonen formodentlig kan 
fortælle dem, hvordan de undgår at ryge 
i helvede for deres synder. 

 Overlægens sorte Dødebog er væk. Der 
udloves derfor en dusør på 15 GULD!! 
Du kan aflevere bogen i Lægens hus på 
Festivalpladsen. 

 Byrådet i Skjoldheim efterlyser Sven 
Guldtand, Hymer og Faunen Gelder. 
Der udbetales selvfølgelig dusør. 

LYS TIL FORFÆDRENE 
Dværgene inviterer alle indbyggere til en intim og 
personlig oplevelse uden lige. 2 klokker før 
midnat (kl. 22.00) vil de sende flokke af levende 
lys mod himlen, alle bærende på et spørgsmål til 
deres forfædre. Ønsker du også at sende et 
spørgsmål eller en besked af sted til dine 
forfædre, er du meget velkommen til at deltage i 
dette særlige arrangement. Det siges, at hvis du er 
rigtig heldig, så vil dine spørgsmål blive hørt og 
du vil modtage et svar i et fantastisk drømmesyn. 


