LV6. Sekstende udgave
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”HØRT PÅ KROEN..”

Kapellet, den nye kro i vores by, har allerede
gjort sig bemærket. Deres nyeste tiltag indbefattede trusler mod Fäekhalén, hvor en repræsentant fra Kapellet prøvede at presse dem til,
at indgå kartel-lignende aftaler omkring fastlagte OVERPRISER på alle drikkevarer! Dette
nægtede Fäekhalén dog, da de mente, at en
sådan ordning ikke ville komme kunderne til
gode, og de smed derfor Kapellets repræsentant på porten.

En trold går ind til Professor Meisling.
”Hvad kan jeg hjælpe med?” spørger den venlige professor.

Rygtet vil vide, at folkene bag Kapellet ikke
kan lide folk, der drikker øl, men til gengæld
er glade for folk, som elsker med babysæler
(hvilket de utroligt nok, har bekræftet. red).
Det er vist nogle underlige folk, der arbejder
på Kapellet. Det mener i hvert fald folkene
nede på Fäekhalén, som har givet os oplysningerne.
Handelslauget har også udtalt sig i denne sag:
”Vi mener, det er vigtigt at fastholde de samme priser på drikkevarer i kroerne”, udtaler
Hymer, Laugsmester i Handelslauget og ejer af
handelshuset ”Den Sorte Bjørn”. ”Dette sikrer, at kunderne betaler en fair pris for de varer, de køber. Vi kan kun opfordre vores medlemmer, som selvfølgelig indbefatter de to kroer, til at sælge varer til den pris, som vi har
fastsat i lauget. Alt andet ville være uhørt!”
tilføjer Laugsmesteren bestemt.

RITUAL VED SØEN
Rygterne svirer om et ritual, som blev udført i
går aftes. Ukendte, mørke kræfter blev eftersigende tilkaldt, for endnu engang at sprede gru
og rædsel i Skjoldheim. Hvem står bag denne
ulykke? Hvilke farer står vi overfor denne
gang? Vi frygter som sædvanlig det værste..

”Jaj har funnet denne her kugle. Ved du hva’
det er?” siger trolden og rækker Professor
Meisling en lille sort kugle.
Professoren begynder indgående, at studere
kuglen, banker den ned i bordet, kradser i
dens overflade, lugter til den, for til sidst at
tage en undersøgende bid af den.
”Føj for Varnak! Den smager jo af lort!” udbryder Professor Meisling højt.
”Hmm, jaj tænkdte det nok..” sagde trolden.

”Den har nemli sidet mellem mine baller i 14
dage..”

SANDHEDEN OM MINERNE
Rygterne vil vide, at der er en meget naturlig
og ekstrem farlig grund til, at dværgene forlod deres gamle mine. Det forholder sig nemlig sådan, at minen er fuld af højeksplosiv gas,
hvilket betyder, at den kan eksplodere og kollapse, når som helst.
”Det varer ikke længe før, orkerne går op i
røg”, udtaler en af dværgene. ”Det er på ingen måde sikkert, at opholde sig i nærheden
af den gamle mine, men der er vel ingen af
os, der forventer, at orkerne bekymrer sig om
den slags. Og det får jo en til at tænke på,
hvordan en sprængt ork ser ud..”
Dværgene oplyser dog, at de allerede har gang
i en ny mine og at den allerede indenfor få
dage har givet et overraskende overskud, både
i metaller og ædelsten. Dværgene er som altid
åben for en god handel.

Til alle spurveunger. Ravnemor siger:
Fri leg til Ragnarok kommer!

