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Dværgene afholder et stort ritual i aften kl.
21.00 for at styrke de beskyttende runer i
Skovpasset. Jo flere der deltager, des stærkere
bliver beskyttelsen. Lad os stå sammen mod
ondskaben!
Faekhalen har altid brug for ivrige hænder til
vigtige gøremål og derfor søger kroen en Skriver til at skrive annoncer til Lad Vide. Medbring eget skriveværktøj og god fantasi. (red.
skal også kunne skrive, så andre kan læse det)
Afpressende tyveknægte anklagede nogle
handlende (Johannes og Rakil) for at være
tyve, hvorefter de stjal alt hvad de handlende
ejede! ..eller var det Johannes og Rakil der
var tyve?
McAllister søger kompetente vagter. Løn: 10
Korint i timen! Skal kunne dø for opgaven!
Hospitalet anbefaler at man drikker masser af
vand på grund af det varme vejr. Drik dit rene vand ved hospitalet og få et gratis helbredstjek og en kur mod nedgroede negle!
Antallet af bukke og vildsvin i skoven omkring Skovpasset er faldende. Bekymrede
bønder frygter at de næste dyr der
”forsvinder” er køer og svin = ingen bøffer og
bacon! Hvor er Vogterne i denne sag? Hvad
gør Byrådet? Er det Naturfolket der står bag?
Eller er det måske en skummel krybskytte?
”Et godt liv fortjener en god begravelse!” Vælg
selv farven på din kiste hos Haldis Begravelsesservice i Draculestiet..
Gobliner kan hyres til alt, undtagen opvask
(red. den grønne farve går vist af i vask). Kontakt Ragnhild i Højborg for priser .
Bryggerlaugsmøde kl. 20.10 hos McAllister.
Poul Spillemester er udnævnt til Kammerjæger af Faekhalen og beskytter af Fystos tempel. Dette betyder, at følgende gæster skal
betale mere i kroen: De grønne, de irriterende (også de grønne), de der skal betale mere i
følge Fystos lov og løgnere (inklusiv kroværter på Faekhalen og politikere).

ADVARSEL TIL ALLE BORGERE
Efter en rejse i Tågen, hvor der blev skabt kontakt
til Bokor, som står bag Tågen og dens påvirkning
på Skovpassets borgere, opfordrer magikeren Gabriel alle til at undgå kontakt med Bokor og hans
budbringere. Bokor forsøger at lokke alle til at indgå en handel, men man bedes sige nej, da Gabriel
har fundet ud af, at Bokor har brug for en uspecificeret slags energi, måske endda livsenergi, til at
fremskynde sin onde gerning. Kort sagt: Hold jer
langt, langt væk!
Dværgepsykologen, Jørgen Halgal, som fulgte Gabriel ind i Tågen, bakker op om magikerens advarsel. Han udtrykker en stor bekymring på grund af
”for mange modstridende følelser i et individ”, som han
oplevede hos Bokor. ”Han må befinde sig ved en stor
skillevej i sit liv, hvor han tydeligvis bliver nødt til, at
vælge det ene eller det andet, for ellers kommer han ikke
videre. Jeg bemærkede desuden, at Bokor lider af forvrænget storhedsvanvid og infantil besiddermani, koblet
med en stærk funktionshæmmende berøringsangst. Hans
tendens til lav tale, indikerer et malplaceret mindreværdskompleks og hans manglende forståelse for tid og
hans forstyrrende urolighed i forbindelse med min psykoanalyse, tyder på ekstrem kinæstetisk stress dysfunktion
og manglende visuelt fokus på den omgivende virkelighed” udtaler den veludannede dværg.

NATURELSKER SØGER KÆRLIGHED
Velholdt, ældre forkynder af hankøn søger:
Er du derude, dig som kan lide lange gåture langs
skovkanten og dybere filosofiske snakke, mens vi
ofrer til den Hornede og udfører en romantisk
bortmaning af udøde, såfremt det bliver nødvendigt?
Jeg tilbyder fællesskab, renlige husdyr, og ej at forglemme et ægte ønske om, at lære dig at kende på
et dybere filosofisk plan.
Jeg besidder en længerevarende uddannelse og er i
et fordelagtigt karriereforløb med plads til udvikling. Jeg er villig til at flytte såfremt den rigtig dukker op.
Varme hilsner, Forkynderen af den Hornede. P.S.
Du skal helst ikke være allergisk og ikke vegetar.

