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DVÆRGE UDFORDRER JARL

ADELSTITLER

Dværgenes Borgmester i Lavborg har beset Jarlens
love og tilpasset dem til hans egne og byens regler.
De to første love, omhandlende tyveri og mord er
godkendt af Dværgenes Borgmester. Han retter
dog den 3. lov om at hore på åben gade til, at man
ikke må hore i Den Stolte Fasan. Fjerkræ og utugt
går åbenbart ikke så godt sammen.
Resten af Jarlens love, omhandlende alt fra ægteskabelige stridigheder som Jarlen kræver del i, retssager uden dommer, blodhævn med Jarlens deltagelse, trukne våben, dannet opførelse overfor gæster og Jarlens forlængede vilje, er blevet strøget af
Dværgenes Borgmester.

Lensherren vil gerne anerkende de indbyggere som
gør en ekstra indsats. Derfor indfører han nu de
yderst prestigefyldte Adelstitler! En officiel adelstitel kan købes for Korint og udover den højeste
ære, giver de nogle særlige fordele. Disse er:

Alle Laug som ønsker at få opgaver fra Lensherren, er nu forpligtet til at udnævne en
leder som bærer en af de fire officielle adelstitler.

Alle adelige får deres eget våbenskjold, som
de stolt kan fremvise.

Alle adelige har ret til at springe andre over i
køen i hele Skovpasset, såfremt de kan fremvise deres våbenskjold.

Alle adelige kan få særlig interesse fra Lensherren, som selv om han elsker bønder, har
mere fornøjelse ved, at snakke med rigtige
folk.

Fra Bazaren lukker
og en halv time frem,
kan I hver dag lave en
aftale i Minen, i forhold
til hvornår I ønsker at
afholde jeres Mineudforskning..

KORT NYT






Klan Reinheim havde ingen snigmordere på
arbejde den aften, hvor Master Shi eftersigende skulle været myrdet. Faktisk har
Dværgene slet ikke nogen snigmordere. Til
gengæld udlover de en findeløn på 200 Korint til den person, der kan vise dem hen til
den hemmelighedsfulde mand, Drake.
Lad alle vide, at Fystos tempel, Faekhalen, er
beskyttet af Fystos hånd, hvorved at intet
væsen af Mystos kan færdes der. Dette blev
bevist i aftes, da onde skabninger af Mystos
blev bortmanet ved hjælp af Fystos kande!
(red. er det mon kårde de mener?)
Johannes og Rakil påstår at Vogterne er korrupte! Især Stefan!

Der er fire officielle titler. Hver titel har en pris
som er kumulativ, man skal derfor købe alle titler,
for at kunne opnå den højeste titel.
Her kan du se titlerne og deres pris:
Baron - 2000 Korint
Greve - 3000 Korint
Hertug - 4000 Korint
Fyrste - 5000 Korint
Ønsker du at vide mere om adelstitler, så henvend
dig til redaktionen i Lad Vide.

HANDELSHUS MED AMBITIONER
Lad Vide har haft besøg af et ambitiøst handelshus
fra Højborg. Acheron’s sønner har deres eget skib
og udlejer, for en retfærdig pris, dele af lastrummet
til indbyggere, som har en drøm om, at sende varer
af sted, men som ikke har midlerne til at købe deres eget skib. Så vidt det vides, er det Acheron’s
sønners egen kaptajn, som sejler skibet og det pålidelige handelshus vil gøre alt for at beskytte deres
kunders last. Du finder Acheron’s sønner i den
bageste del af Højborg.

