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BRYLLUP I SKJOLDHEIM 
John, søn af Hymer, forenes i hellig ægteskab 
med Eugenia Guldtand, datter af Svend 
Guldtand, i aften under Ildfestivalen i 
Skjoldheim.  

UHYGGELIGE MØDER 
Flere vidner har fortalt Lad Vide nogle ret 
skræmmende historier. 
Den første kommer fra Sven, som sent i går nat 
blev opsøgt af 6 mørke individer med hvide 
masker. Svævende over jorden, omringede de 
ham og hviskede nogle sære ting, som: 
”Søsteren kommer” og ”Søsteren kalder”. 
Herefter forsvandt de igen uden et ord. Sven 
udtaler: ”Det var en rimelig ubehagelig 
oplevelse”.. 
Ligeledes har Zaraberen Zerisha haft et møde 
med de sære skabninger. Hun tog dog mødet 
med ophøjet ro og inviterede dem indenfor i 
sin lejr. Her fortalte de mørke væsner med de 
hvide ansigter, at de tilbedte Gudinden for frygt 
og at hun var tvilling, men ikke hvem tvillingen 
var. 
Så kære læser. Pas på når du går ud i aften. 
Skyggerne rører på sig.. og de bærer hvide 

KORT NYT 
 En ukendt person er uprovokeret blevet 

skudt i ryggen, af en soldat fra Seglet, som 
troede, at han skød forbi. Af ukendte 
årsager gav Soldaten, den sårede til 
Blodelverne. Manden skulle eftersigende 
stadig være i live.. 

 
 Hektors ”søn” er blevet set i Faekhalen, 

hvor han gav sin krone til en kvindefaun. 
Hvorfor han gav hende den, vides ikke.. 

 
 Flere vidner har udtalt, at de har set et 

makabert ritual nede ved søen, hvor en 
stakkels ung mand blev ofret og derefter 
spist af en mægtig mand, med røde øjne. 
Hvem, eller rettere sagt hvad, kunne finde 
på at gøre sådan noget? Denne sag kræver 
en nærmere undersøgelse.. Hvis nogen 
har modet til det..  

 
 Horehuset tilbyder ikke kun sig selv. De  

skulle ifølge rygterne også putte noget i 
din øl og stjæle din pung (red. pengepung) 

 
 Roald Rævehale udtaler: ”Hvis der er nogen, 

der føler sig forulempet af Seglet, vil jeg gerne 
høre vidneudsagn, som bliver samlet i en 
rapport til Kejser Karl Frans”. Du kan finde 
Roald i Faekhalen. 

 
 Rygterne siger at ukendte varyler har i 

sinde, at ødelægge de magiske sten nede 
ved søen. Men har de overhovedet tænkt 
over konsekvenserne af sådan en 
handling, nu hvor vi fejrer Ildens 
element? 

 
 Skattemesteren er faldet omkuld efter en 

snak med Blodelverne. Det formodes at 
hun er blevet forgiftet..  

HELTE SØGES 
Nu har du mulighed for, at vise dit værd i 
”Gilberts Gladiator Cirkus” ved markedet i 
Skjoldheim. Kampene starter kl. 20 og du kan 
dyste i forskellige discipliner, såsom tvekamp i 
valgfri våbenklasse. Har du ikke et våben, har 
du også mulighed for at leje et. 
Både deltagere og tilskuere kan vædde med fair 
odds på de enkelte kampe. 
Vil du være blandt de brave krigere og kæmpe 
for din plads mellem de bedste af de bedste, så 
kan du indskrive dig til kampene mellem 17 og 
19 ved arenaen i Skjoldheim, og vinde trofæet  
  over dem alle (LV’s første ”Prestige Item”). 


