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INDBRUD HOS LAD VIDE

KALIFFEN AF SKJOLDHEIM

Et kort øjebliks fravær var tid nok til, at en
indbrudstyv brød døren op til Lad Vides redaktion. Det sære er dog, at intet er blevet
stjålet. Til gengæld lå der et lille brev med en
mystisk tekst. I brevet stod der:”Sandheden som
ingen ved, bliver bragt til dig fra den blå ged. Underskrevet B.G.”

Vi kan hermed, som det første og eneste nyhedsmedie, bekendtgøre det nye Kalifat i
Skjoldheim. Kalif Azeem Nashar åbner op for
muligheden for lovlig handel med kameler og
slaver. Alle byens kvindelige jomfruer bedes
møde op i Kapellet, for at blive taget i betragtning til Kaliffens harem. Familien eller den,
som bringer jomfruen, kompenseres med en
kostbar kamel.

Hvem er afsenderen af brevet? Og hvem er
beskeden til? Hvilken sandhed tales der om?
Hvem er B.G?

DEN HEMMELIGE LOV
En repræsentant for Dronning Evania ankom
tidligere i dag, med et udkast til Dronningens
nye lov for Skjoldheim. Lad Vide var netop i
gang med at offentliggøre denne lov, da en ny
og højere rangerende repræsentant venligt forklarede, at loven ikke kunne udgives. Men
hvad står der så i denne lov? Vil den se dagens
lys eller forblive en hemmelighed?

BOLCHELOKKER
Flere indbyggere har allerede nu stødt på den
forfærdelige bolchelokker, som plager
Skjoldheim for tiden. Han lokker udvidende
ofre med søde bolcher for så, at overfalde dem
og drikke deres blod. Så kære læser, kig i buskene og skyggerne, for du ved aldrig, om du
måske bliver det næste offer for Bolchelokkeren!

OLAV FORLADER BYEN
Borgmester Olav forlod Skjoldheim tidligt i
morges. Ifølge vores efterretninger skulle han
tilbage til sin hird, for hente forstærkninger
til byen. Men nu hvor Olav er væk, er der så
andre, der vil gøre krav på hans post og overtage byen? Kan Viceborgmester Tristan leve
op til det ansvar, Olav har lagt i hans hænder?

UHYGGELIGE OFFICERER
Seglets officerer er tilsyneladende ramt af en
mystisk sygdom, som giver dem uhyggelige gevækster. Ved Varnak! Hvad sker der?!
FIE’S KÆRLIGHEDSHUL(E) ÅBNER I
SAMARBEJDE MED KAPELLET.

Hvis vi ikke har det, vil du ikke have det. Men
vi vil gerne have, at du kommer alligevel..

TRISTANS KÆRLIGHEDSKASSE
Hej Tristan.
Tak for rådet. Det går fint med mine nye svigerforældre. Jeg har dog fået et nyt problem. Min kærestes søster flirter med mig og har sagt at hun vil
have mig. Hvad gør jeg?
Venlig hilsen ”Muggen”
Kære Muggen.
I min erfaring er det en dårlig ide, at hoppe
på søsteren, medmindre hun ser godt ud. Du
skal bare sikre dig, at din kæreste ikke opdager det, og skulle hun gøre det, så spørg hende om hun ikke vil være med. Det virker nogen gange i min erfaring, selv om det kun var
på prisskiltet, der stod at de var søstre..

