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MERE KORT NYT 
 Der mødte Harens Kaffebar et frygteligt syn 

her til morgen ved brønden! På et blodigt 
stykke papir, som Vogterne påstår er ligegyl-
digt propaganda, stod der: ”Når lyset slukkes 
er vi alle alene.. Med en blodig hare!” Trix, ejer 
af Kaffebaren, er dog ikke bekymret: ”Jeg har 
ikke tid til den slags. Min forretning blomstrer og 
skal snart sammenlægges med Pandekagehuset, 
så det har jeg ikke tid til!” I mellemtiden er 
personalet i Harens Kaffebar og Pandekage-
huset meget bekymrede. Er dette brev virke-
lig propaganda eller er det en trussel speci-
fikt rettet mod Harens Kaffebaren? Er vi alle 
I fare? Og hvilken betydning har den blodig 
kanin? Nu håber vi ikke, at der er hareblod i 
kaffen og pandekagerne.. 

 Det fantastiske og utroligt smukke maleri 
”Et sandt Mesterværk” er blevet destrueret 
af Smedemesteren. Dette var en selvstændig 
og egoistisk handling, som har forringet kul-
turanerkendelsen i Skovpasset for evigt. 

 Svend Guldtands handelsstation er på det 
skammeligeste blevet udsat for indbrud, 
hvor alle kister er blevet åbnet og tømt! Det-
te på trods af låse og vagter! Således har ty-
vene udført deres udåd, mens helten Orion 
Blikfang, Ridder af Galam, helt tilfældigt 
overnattede i bygningen. Svend Guldtand 
understreger, at man ikke skal lægge noget i, 
at den smukke helt og yngling Orion, ridder 
af Galam, overnattede i hans telt..  

 Milea, den gravide vampyr, har fået synet 
tilbage. Dette glæder redaktionen, da hun jo 
nu kan se sit barn når hun føder. Udover 
kønnet bliver det interessant at se om bar-
net har hugtænder eller ej? Skal vampyrbørn 
mon have modermælk eller moderblod? 

 Dalton Tordenskjold er officielt blevet ud-
nævnt til Baron af Skjoldheim og er derved 
omfattet af de adelige fordele, som blandt 
andet inkluderer evnen til at springe over i 
køen, uanset hvor han er.  

SVAR FRA VIZIREN 
Lad Vide har netop modtaget et brev fra selveste 
Viziren. Her følger brevet: 
 
Kære Borgere. 
Tro ikke på Lensherrens løgne. Hvad har Lensherren 
nogensinde gjort for jer? Den oppustede snob sidder i sit 
sommerpalads og ødsler jeres hårdt tjente penge på afkø-
let vand i poolen og varme piger under armene.  
Jeg giver jer muligheden for, at beholde pengene selv og 
blive uafhængige af Lensherrens skatter og lænker. 
Men uafhængighed og frihed har en pris! Spørgsmålet er 
bare om I er villige til, at betale den med jeres blod og 
vilje. Vi kan sammen skabe et bedre samfund, hvor 
man får det man fortjener, hvis man arbejder hårdt for 
det. Hvor de gode står forrest og de onde knæler. 
Jeg skaber tryghed og har kontrol med de kriminelle ele-
menter, så dem der udfører et godt og ærligt stykke arbej-
de, kan gøre dette i fred. 
Følg mig! Lad mig vise jer vejen! Giv mig jeres støtte og 
jeres bønner vil blive hørt. Selv Guderne har forladt 
Skovpasset, men jeg forlader jer ikke! 
 
Hilsen  

Viziren 

KORT NYT 
 Jonathan Carles kalder Hr. Fusse en rygtes-

spreder, da førnævnte gerne vil lade Skov-
passet vide, at Kroværten på Faekhalen har 
gjort Baronessen gravid. Dette passer jo 
godt sammen med Baronessens nyelige skils-
misse fra Baron Phillip. Men hvorfor blan-
der Jonatahn Carles sig i det og hvad vil han 
personligt få ud af det? Hvem er Hr. Fusse? 

 ”Mulighedernes Marked” på Tempelpladsen 
opkøber alle former for gods. Her vil du 
møde Bent Kold, som sikrer dig den bedste 
handel i hele Skovpasset!  

 En ukendt storbonde har fornærmet Lens-
herren, ved uretmæssigt at henvende sig til 
Viziren, omkring hans ønske om at opføre 
en Herregård i Skovpasset.  


