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ANMELDELSE AF KROERNE
Længe ventet, men bedre set end aldrig, har Lad
Vides praktikant været tur rundt på kroerne i
Skovpasset. Han har i al hemmelighed taget noter
om kroernes tilstand og vurderet hver kro ud fra et
antal knytnæver fra 1 (dårligst) til 7 (bedst).
Her kommer dommen!

Faekhalen (Bazaren)
Her er fest og glade dage. Faekhalen er kendt for
masser af musik og druk. Personalet er altid frisk
på en god handel, med et glimt i øjet.
Stemning:
Underholdning:
Vareudvalg:
Personalets adfærd:
Ravnens Rede (Skjoldheim)
Her er der bål i midten af kroen og udendørshygge
under stjernes skær. Du vil altid kunne møde nye
som gamle venner i denne populære kro. Særligt
godt er et varmt og imødekommende personale.
De er for resten alle ugifte..
Stemning:
Underholdning:
Vareudvalg:
Personalets adfærd:
Den Stolte Fasan (Højborg)
Vores praktikant er ikke helt sikker på, hvad der
foregår på denne kro. På en typisk aften vil personalet højlydt diskutere installationen af en kanon
på deres bardisk, mens en kroki-tegner koncentreret afbilleder en af dem i al hans nøgenhed og letpåklædte riddere smider pjalterne til dårlig hjemmelavet musik, under en fælles knivkamp i baggrunden.
Stemning:
Underholdning:
Vareudvalg:
Personalets adfærd:
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Til stor overraskelse for både tilskuere og
spillere, lykkedes det Sigvads Vikinger
(Violent Vikings), at vinde over Roalds Ulve
(Roaring Wolves) i dagens Skull-Fight. Ridderne af Galam (Men of Mayhem) leverede
klart det bedste show, mens Dværgene
(Devastator Dwarfs) skuffende, aldrig dukkede op på grund af bacon. Ufattelige
mængder af Korint, blev satset på Ulvenes
sejr i den sidste kamp, men ingen havde
forudset deres nederlag over Vikingerne.
Udover nogle fantastiske kampe som morede alle, deltagere som publikum, er det nok
Gilbert som står tilbage med det største smil
og næsten 1000 Korint ekstra i lommen.
Harens Kaffebar og Pandekagehuset modtog en personlig undskyldning fra Lensherrens udsending her til aften. De blev særlig
udsat under den store krise i Skovpasset og
derfor fandt Lensherren det passende, at
give dem en uforbeholdende undskyldning.
Udsendingen takker for de omkringståendes klapsalver og positive tilråb.
Ved midnat afholdes et storslået bryllup
mellem Gilbert og Envidia, nede ved søens
bred. Der er mad og drikke til alle der kommer, som venner af Ellefolket.
Overlæge Milo fra Bazaren betaler 1500 Korint for en lægesprøjte i messing, med særlige egenskaber.
Viziren er trådt i karakter og har udfordret
Lensherren på en måde, han aldrig er blevet
udfordret før. Der er ingen tvivl om, at det
politiske magtspil vil fortsætte, men det
mest interessante er i forhold, til hvem der i
sidste ende vil være hersker over Skovpasset.
Nu hvor Tågen er lettet har flere indbyggere
haft modet til, at bevæge sig ud i skovkanten. Flere af dem har fortalt sære historier
om store mængder af glinsende edderkoppespind, som klæbrigt hænger mellem træerne. Hvor kommer spindet fra og hvilke farer
lurer nu i mørket?

