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RAKTAS 
Traditionelle dværske livsstils- 

og skønhedsbehandlinger 
udføres. Skæg ikke påkrævet. 

Specialist i forhindring af 
hårtab på hele kroppen. 
Fair priser i forhold til 

 hvem du er. 
Massage med ”happy ending” - 

hvis du er til  
”dværsk happy ending”! 

RÆVEN ER PÅ SPIL 
Flere vidner har rapporteret at en tyv, kendt som 
”Ræven” lusker rundt i byerne. Hans kendetegn 
er et kort, hvorpå der står ”De har haft besøg af 
Røven”. Så hvis du er interesseret i en god 
dusør, skal du bare finde tyven, der har været så 
”klog”, at udstyre sig selv med beviser på sin 
identitet og kriminalitet. 

DUSØR UDLOVES 
Varil Mortis, leder af ”Den Gyldne 
Mellemvej”, udlover en rundhåndet 
dusør, til den person som kan 
skaffe ham de såkaldte ”Salte tårer 
fra tusinde engle”. 

LOVLYDIGHED I BYERNE 
Fængslerne i byerne er kommet for blive! De står 
som et symbol på retfærdighed for alle, som en 
advarsel mod de kriminelle og som et vartegn for 
den lovlydighed, der nu gør sit indtog i 
Skovpasset. Endelig har vi et sted hvor de 
kriminelle ikke kan forpeste vores tilværelse, 
men få lov til rådne op i evighed! 

ARENA-KAMPENE STARTER 
Arena-kampene begynder lørdag kl. 14 og 
slutter kl. 16. Efter Markedsdagen, kl. 17, 
afholdes der Skull-Fight i Skjoldheim. Under 
Markedsdagen kan du prøve våbene og træne 
kampteknikker til Skull-Fight’en. Gilberts 
Gladiator Cirkus forventer mange deltagere til 
begge begivenheder og vil derfor betale for 
blod til, at helbrede de sårede. Bloddonere er 
velkomne og der købes også blod i glas. 
Prestigepokalerne, som er vandrepokaler, 
bedes afleveres før kampene begynder. De 
beskrives som en sort/hvid ”græsk” krukke 
med gladiatorer og en krukke af guld. 
Derudover søger Arena’en kampdommere til 
at hjælpe med kampene. God løn gives. 

KORT NYT 
 Rygtet vil vide, at alkymistlærlingen 

Nanna har fået sin hævn over de dværge 
som havde indfanget hende, med det 
formål at avle på hende, for at stoppe 
deres indavl. Det Nanna præsterede var 
intet ringere end at barbere en 
bevidstløs dværg og lægge ham i en 
trillebør foran Faekhalen. Folk omkring 
ham kastede vand i ansigtet på dværgen, 
som med ordene ”Skibet synker” 
vågnede op til sit livs overraskelse. Men 
nu, takket være Lad Vide, ved han hvem 
der er årsag til hans kvaler! 

 Amazonerne er ud at lede efter det 
femte element. Det vides dog ikke hvad 
dette element er eller består af.  

 I den fjerne ende af Skovpasset, skulle 
der eftersigende ligge en sølvsmed, som 
sælger halskæder, der beskytter bæreren 
mod varulve. 

 Højborg hedder nu Lavborg. Lørdag vil 
Dværgene og Lensgreven gøre det 
officielt for hele byen. 


