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MINE MANGLER EJER

FRYGTELIGT OVERFALD

Til stor overraskelse, forlod Orkerne pludseligt
minen i skovpasset, og da ingen har gjort krav
på den siden, har den ingen officiel ejer.
Interessant nok, er alle eksperter enige: Minen
bugner med rigdomme. Ingen af disse kan dog
hentes op, før minen har fået en ejer, som vil
tage ansvaret for driften.
Har du en drøm om, at eje en mine og lade
andre grave i den for en pris, Så har du chancen
nu ! H a ndelsm a nden s om best yr er
Handelshuset har skødet til minen..

Seglets Håndlov viste sin grimme bagside i dag,
da en uskyldig, ung kvinde fik skåret sin finger
af. Kvinden ønskede kun at sælge sine varer til
Seglets soldater og da en anden gæst gik ind i
området, fulgte hun tillidsfuldt med, i den tro
at alt var i orden. Pludselig begyndte en
hysterisk korporal, at skrige af kvinden og
befalede hende til at aflevere sin daggert, som
sad i hendes bælte. Da kvinden nægtede,
beordrede korporalen sine mænd til at skære
hendes langemand af, i henhold til Håndloven.
Da kvinden ikke kendte til loven og helt
naturligt ikke ønskede at miste sin finger, så
soldaterne ingen anden udvej, end at slå hende
bevidstløs. Efter et øjeblik kom den stakkels,
ubevæbnede ni-fingerede kvinde til bevidsthed
igen, men soldaterne ”belønnede” hende
endnu en gang med slag og spark til hun
mistede bevidstheden.
Da hun endnu en gang, stærkt forslået kom til
bevidsthed, bemærkede hun til sin store
overraskelse at hele 6 mænd slæbte hende af
sted, med ordre fra korporalen om at smide
hende i søen. Soldaterne så dette som en oplagt
mulighed for at kigge op under kvindens kjole
og da de ikke havde kræfter til at bære hendes
lille krop, efterlod de hende som affald på stien.
Kvinde søgte nu hjælp hvor hun kunne få den.
Lensherren ville ikke give dette optog megen
opmærksomhed, men hans lakaj hjalp dog
kvinden med at få hendes ting tilbage som
Seglet havde stjålet.
Derudover har en vis Roald Rævehals offentligt
proklameret at han vil sende en klage til
Kejseren selv og Malte Malfuz, er stået frem
som vidne for at yde kvinden retfærdighed.
Hvordan Seglet vil håndtere den politiske
modvind de selv har placeret sig i, vil tiden vise,
men en ting er sikker: De burde selv straffes

Lejesvende tager ALT slags arbejde!
Vi er to lejesvende som søger arbejde.
Spørg efter Drostan og Ray i kroerne.
(Du kan genkende Drostan på hans grønne kilt)

FANTASTISK TURNERING
Faekhalen inviterer alle indbyggere til at deltage
i en fantastik turnering, omhandlende taktik og
snilde. Som spillet, er præmierne også
fantastiske og magiske! Så nu, kære læser, har
du en unik mulighed for at bruge din snuhed
og intelligens til at overvinde dine modstandere
og vinde en præmie, hvis lige du endnu ikke
har set!
Alt du skal gøre nu, er at købe en billet i
Faekhalen, men du skal skynde dig, for der er
kun 12 billetter tilbage. En billet koster godt
nok 1 guld og 5 sølv, men præmierne er jo som
sagt også magiske.. Bogstaveligt talt!

MØDE I MAGILAUGET
Magilauget ønsker at styrke sin position i
Skovpasset. Derfor indføres der NYE regler for
dets medlemmer og andre tiltag, som skal være
med til at føre Magilauget ind i fremtiden, som
en betydningsfuld organisation. Derfor afholdes
der et ekstraordinært møde i shelteret i skoven
bag Skjoldheim kl. 14.00. Alle magibrugere er
velkomne..

