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VELKOMMEN

MORD I MASSEVIS

Velkommen endnu en gang, kære læser.
Velkommen til en ny dag, hvor solen græder
når den står op. Velkommen til et nyt kapitel i
livet, som nødvendigvis ikke får en ”happy
ending”. Velkommen til grumsomheder og
armod. Velkommen til din egen begravelse.
Velkommen til Ragnarok. Verden ender i dag..

Skjoldheim er blevet et blodigt sted. Forleden
fandt man liget af lille Ferdinand, som kun et
år gammel, brutalt var blevet spiddet på en pæl
af sin moster, fordi hun misundte sin søsters
velsignede frugtbarhed. Ferdinands mor betalte
sin søsters udåd, ved at lade flodjætterne rive
hende langsomt i stykker, bid for bid.

Hvad var det der skete? Hvad var det der gik
galt? Hvad gjorde VI galt? Hvorfor alt den had
og vrede? Hvorfor alt den begær og misundelse?
Hvorfor?

I et andet tilfælde fandt kroejeren af Fäekhalên,
et ukendt offer i deres store ovn. Staklen var
ikke dræbt af ild, da ovnen var slukket, men af
mangel på luft. Yderligere efterforskning tyder
på, at vedkommende var låst inde i ovnen, i
mindst en dag. Det siges, at hans spøgelse
huserer omkring ovnen, men der har endnu
ikke, været en dødsmager til at bekræfte dette.

Hvor er guderne? De var her for et øjeblik
siden og har pludselig forladt os, med deres
”efterladenskaber” i form af valkyrier og jætter.
Disse førhen mægtige skabninger, er nu blevet
en bærme og trussel for os alle.
Vi frygtede Ragnarok og vi kæmpede mod
Ragnarok, men fejlede. Ragnarok er her NU og
vi skal alle dø!
Så held og lykke, kære læser. Sørg for, at få
noget ud af de sidste dage af dit liv. Lev, elsk,
drik, spis, kæmp og gør det med glæde i hjertet,
for dig selv og for andre, for dette er alt der er
tilbage. Døden venter forude. Lev livet i dag,
som var det din sidste. For det er det..

MAGILAUGET BYDER VELKOMMEN
Magilauget byder alle magikyndige velkommen
til Skjoldheim. Det glæder os, at kunne
invitere jer til vores nye hovedkvarter, komplet
med k raftig ma gi -nexu s, m oderne
forskningsområde og gode mødefaciliteter.
Med ærbødigste hilsner
Malte Malfuz, Talsmand for Magilauget

Disse mord er tydelige eksempler, på det
vandvid der foregår i Skjoldheim for tiden. Så
pas på dig selv og de andre, kære læser..

SIG PÆNT GODDAG TIL ORKEN
Mødet med orker, kan ofte resultere i
uheldigige knoglebrud, så her er en kort guide
til, hvordan man møder orker på en god måde.
Orker hilser altid med hævet våben. Det er ikke
en krigserklæring, men et tegn på respekt.
Orker deler folk op i to grupper uanset race og
køn, nemlig kriger eller slave.
Hvis man inviteres til kamp mod en ork, bør
man acceptere ellers bliver man opfattet som
slave og det er ikke godt, for orker spiser slaver,
hvis de ikke kan bruges til andet.
GRÆNSEVAGTER SØGES TIL HECTOPIA
Henvendelse til Maarten Van Koenhoorn i
”Kapellet”. Løn gives efter evne.

