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HÅNDLOVEN SAT I VÆRK 
Med Ildfestivalens begyndelse, har Seglet sat en 
ny lov i værk, kaldet Håndloven. Denne lov 
straffer alle, som på en eller anden måde, håner 
eller forgriber sig på Seglets soldater og deres 
udstyr, med afhugning af diverse fingre til følge. 
Officielt gælder denne lov kun i Seglets eget 
område, men den opmærksomme læser, vil 
hurtigt bemærke, at loven kan udvides til alle 
andre områder, i det tilfælde, at Seglet 
vurderer, at den pågældende regent ikke 
forvalter respekt og orden på en passende 
måde. 
 
Er Håndloven en fordel eller en ulempe for 
indbyggerne i byerne? Hvorfor ønsker Seglet at 
indføre en lov som denne? Og hvorfor er det 
kun fingre de ønsker at hugge af? 
 
Ønsker du at vide mere om loven, sådan at du 
uforvarende ikke kommer til at bryde den, så 
kan du læse den på diverse opslagstavler eller 
kontakte Seglet direkte (red. pas på med venlige 
klap på skuldrene; Seglet snupper din 

DOMMER ANERKENDER IKKE LOV 
Lad Vide er blevet kontaktet af Dommer Peder 
Feddersen, som for tiden residerer i Faekhalen. 
Han blev meget vred da vi omtalte Håndloven, 
som Seglet har indført. 
”Vi har aldrig hørt om den lov og undertegnede kan 
selvfølgelig ikke godkende en sådan lov, uden rent 
juridisk at anerkende den, som værende i respekt og 
forståelse for det retssystem der allerede forefindes og 
anerkendes og som vi jo så ofte, som så mange gange 
før juridisk har sikret, sådan at love bliver til gavn for 
dem som det måtte gavne. Vi kan jo ikke have, at de 
gavner dem som ikke anerkender loven, uden at 
undertegnede anerkender den og dem som det gavner” 
udtaler Dommer Feddersen. Han opfordrer 
dermed også Seglet til, at deltage i et møde på 
Faekhalen for, at ”færdiggøre de sidste detaljer 
omkring loven, så den endelig kan stadfæstes og 
anerkendes officiel rent juridisk”. Gad vide om 
Skjoldheim og Højborgs regenter, vil anerkende 
loven med Dommer Feddersens underskrift?  

 

Føler du dig anerkendt som læge?  

 

Vil du udvikle din profession? 

 

Tager borgerne dig for givet? 

 

Så er Handelshusets nye 

Lægekontrakt det du 

har brug for! 

 

Kontrakten sikrer din lægegerning 

og giver dig, som læge, den  

respekt du fortjener! 

DEN HJEMVENDTE SØN 
Miraklernes tid er ikke ovre. Hektor, ejeren af 
Kapellet, glæder sig i disse øjeblikke over, at 
hans søn, hvis eksistens han ikke kendte til før 
nu, er vendt hjem. Onde tunger har dog sået 
tvivl om sønnen, virkelig deler blod med sin far, 
men så vidt Lad Vide er informeret, har 
Kapellet skaffet særdeles kompetent, 
spidstandet hjælp, indenfor identifikation af 
blod, for at afgøre om sønnen er ”ægte” uægte 

RETTELSE 
Redaktionen undskylder hermed ydmygt for en 
oplysning vi gav i sidste udgave af Lad Vide. 
Den fremragende kro ”Kapellet” ligger IKKE i 
Skjoldheim, men i den uovervindelige og 
suveræne stat, HEKTOPIA! Længe Leve 
Hektopia! Redaktionen håber at Hektor vil tage 
imod undskyldningen og aflyse lejemorderen. 


