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Nyt fra Lübeck 
Udtrykket ”død og pine” er blevet 

forbudt i Lübeck, efter flere 
nekromantikere følte sig krænket 
over udtrykket. 

Hvad er et skelet mest bange for? En 
flok sultne hunde. 

Hvad er favoritretten i Lübeck? 
GHOULash. 

KORT NYT 
Krofatteren fra Ravnens Rede har købt 

en yderst værdifuld halskæde af 
Hr. Fusks medarbejdere. Den skulle 
eftersigende være næsten 
uvurderlig og gemme på en 
hemmelighed, fortæller to trofaste 
kunder fra Ravnens rede, som ikke 
ville oplyse deres navn, da de anså 
sig selv som retskafne borgere der 
ikke ønskede noget ondt for deres 
ynglingskrovært. 

De bekymrede naboer til 
”Mulighedernes Marked” har 
observeret flere Titaner, som 
snakkede og handlede med ejerne. 
De mindes at have observeret 
afslutningen af en ukendt aftale, 
som endte med at parterne 
skålede. Det lader åbenbart til, at 
”Mulighedernes Marked” ser 
muligheder alle steder. Også når 
det gælder vores alle sammens 
sikkerhed. 

Vikingen Sylvi vil gerne skilles fra 
gøgleren Birk, fordi hun mener at 
han vil være en dårlig far på grund 
af sit arbejde som gøgler. Det er 
ihvert fald hvad Sylvis søster, 
Hillevi fortalte Lad Vide. Kunne det 
tænkes, at Hillevi i virkeligheden 
er en smule misundelig på sin 
søster lykke, siden hun kommer 
med sådan en påstand? 

Julian Aureus reports to Lad Vide that 
Elearris the Titan, gains special 
powers in having his followers kill 
each other. Lad Vide is worried and 
looks for further answers. 

Handelspladsen har truffet østens folk 
fra Bingo. På deres krøllede 
tungemål søger de beskæftigelse 
således, at de kan tjene til 
hjemrejsen. Handelspladsens folk 
har opfordret dem til at indfinde 
sig i kroerne for muligheder, og 
opfordrer alle til at hjælpe med at 
beskæftige de stakkels tilrejsende. 

Hr. Holst har netop introduceret hans 
fantastiske skrabebingo. For kun 5 
Korint kan man købe et lod og 
vinde helt op til 30 Korint! 

Fraser Familien søger 
husbond til mørk skønhed 

Fraser familien søger en husbond til 
deres mørke skønhed Avalina Fraser. 
Hun beskrives af familien som en 
vidunderlig mørk skønhed i lilla kjole. 
Manden der søges skal helst være 
stærk og af god familie. Han behøver 
ikke være smuk eller begavet, men klar 
til at bruge sit store våben overalt på 
deres gård. Familien har stærke 
forbindelser som den kommende 
husbond naturligvis vil blive en del af. MacAllister og Guldtand lyver 
Alain Macallister og Svend Guldtand er i 
virkeligheden ikke uvenner! 
Det viser sig, at de har lavet en skjult 
aftale om deres uvenskab, fordi de 
begge har modtaget adskillige 
dødstrusler og dermed håbede på, at 
forvirre deres modstandere ved at 
forgive, at de hadede hinanden. 
Lad Vide er kommet i besiddelse af 
denne unikke information gennem en 
kvinde, som har optrevlet de to 
baroners plot, sammen med Dommer 
Bash. Kvinden har indgået en aftale 
med Lad vide om, at forblive anonym 
og derfor vil vi ikke fortælle hvem hun 
er. 

Vogterne har sagt op! 
Kaptajn Njarl Frostfod har misbrugt 
Vogterne til, at indsamle krystaller til 
Rhealis, i stedet for at beskytte 
skovpasset. Da Vogterne blev 
opmærksomme på hans forrædderi, 
valgte de alle at sige op og tilslutte sig 
lejesoldaterne kendt som 
Mudderkompaniet. Lad Vide finder det 
en smule bekymrende, at Titanerne er i 
stand til at opløse en så vigtig 
institution som Vogterne. 
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