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KORT NYT 
 Der er opstået tvivl om hvorvidt Gøglerlau-

get overhovedet eksisterer. Flere borgere har 
forgæves forsøgt, at opsøge det meget omtal-
te Gøglerlaug, dog uden held. Spørgsmålet 
er om Gøglerlauget er udslettet, om de skju-
ler sig eller bare har skiftet navn?  

 Gøglerlauget, det vil sige, det Laug som ef-
tersigende ikke findes, mener at have afslø-
ret Fedtegreven som værende impotent. On-
de rygter påstår, at han kun går ud i fadbu-
ret for at stønne og på den måde skjule sin 
tilstand. Endvidere er det blevet bekræftet, 
at hans kone er blevet sendt til et fjernt klo-
ster, kun med det ene formål, at skjule hans 
hemmelighed. 

 Ved sidste optælling af zombier, er antallet 
nået op på 53.  

 Den storbarmede troldkvinde har angiveligt 
en del af kuren mod Tågen. Derfor ønsker 
Vogterne et snarligt møde med hende og vil 
betale med guld og ære for hendes tjeneste. 

 Flint Sølvblod blev i går bestjålet for ikke 
mindre 6000 Korint!! Problemet er, at det 
er Dværgenes penge, men rygterne siger at 
det kun er et greb i lommen for dem. 

 Husk, at Minen er åben efter Bazaren luk-
ker. Derudover vil det nu være gratis, at be-
væge sig ned i mørket, i jagten på skatten. 
Flere grupper har allerede fundet adskillige 
Korint dernede og rekorden siges at være 
120 Korint pr person, men det er jo trods 
alt kun rygter.. 

 Miriam har netop skænket Bokor en yderst 
sjælden Vanefjer med ordene: ”Jeg har al-
drig søgt en mage, men med dig jeg gerne 
deler, resten af mine dage”, hvorefter Bokor 
tog hende ind Tågen. 

 Vogterne vil smide alle smittede i kachot-
ten, som ikke frivilligt vil udføre meditati-
onsøvelsen. 

 Tyven som brød ind hos Svend Guldtand, 
undrer sig over hvorfor der lå en ung ridder 
på hans gulv og sov.. 

 

LENSHERREN TALER UD 
Lad Vide har modtaget et brev fra Lensherren, 
som er dybt bekymret over situation i Skovpasset. 
Her følger brevet: 
”Aller kæreste borgere i Skovpasset. 
Det bekymrer mig dybfølt, at opleve hvordan Viziren 
forsøger, at ødelægge håbet i disse svære tider. Da jeg 
modtog de første rapporter om Tågen, overlod jeg ansva-
ret til Viziren. Han holdte mig i mørket og skjulte sine 
sande intentioner. Det er derfor, at vi står i den ulykkeli-
ge situation, som vi befinder os i nu.  
Jeg ser derfor ikke længere Viziren som en ven og allieret, 
men som en modstander, der skal tages alvorligt og jeg 
opfordrer jer alle, til at gøre det samme. 
Frygt ikke kære borgere. Mine fantastiske Laug har ar-
bejdet ihærdigt i flere dage på en løsning og så vidt jeg 
forstår, er de meget tæt på en kur mod Tågen.  
Vi vil stå sammen og vi vil sejre! 
Jeg tænker på jer alle. 
 
Med ærbødighed og respekt 

Lensherren 

MEDITATION SKABER FRED 
McAllister, Vice-Borgmester af Skjoldheim vil ger-
ne opfordre alle borgere til at udføre en såkaldt 
”Grounding-øvelse”. Denne særlige form for medi-
tationsøvelse kan måske være med til at holde ond-
skaben væk fra de smittede. 
Flere drømmetydere mener at Bokor, skaberen af 
den forbandede tåge, i virkeligheden er på jagt ef-
ter en krop og det er hans sjæls vildfarelse, som 
skaber den udfordring som Skovpasset står over-
for. 
Meditationsøvelserne er langsomt ved at brede sig 
til alle dele af Skovpasset og jo flere der udfører 
den, jo mere effektiv er den. McAllister opfordrer 
derfor alle til, at sætte sig ind i hvordan man udfø-
rer øvelsen og stiller gerne op til en demonstrati-
on. 
Målet er at samle ALLE smittede til et kæmpe me-
ditationsritual som skal bortvise Bokor. Tidspunk-
tet vil blive annonceret på et senere tidspunkt. 


