
  AKTUELLT FRÅN DALEN 

Bröllop  
 
Under torsdagen 14 september och fredagen 15 
september stå bröllop i dalen för att förena 
baron Vipa av Arnheim och grevesonen Edrik 
Tanberset Grå. Vid bröllopet komma många 
framstående personer att deltaga, varför 
underhållare och vakter som söker uppdrag vara 
starkt efterfrågade av brudparet. Önskas 
uppdrag, uppsök Arnheimföljets läger under 
fredagens förmiddag.  
 

Röfvarfrun 
 
Skandal i Morinas lundar. Det ryktas att frun i ett 
av adelssällskapen som ankommit ängarna under 
de senaste dagarna egentligen är en stråtrövare 
och vidare att det försvunnit saker från olika 
sällskap i deras lägers närhet! 

 

Destilleri 
 
Röster hafva höjts om att skapa ett destilleri i 
dalen och därför låta kallas samtliga intresserade 
parter till värdshuset vid andra slaget på fredagen 
15 september för att göra planer runt det 
eventuella genomförandet. 
 

En trettonde förläning?  
 
Det kan vara dags för Ärkemagikernas dal att 
blifva en egen förläning. Vem kan då komma att 
blifva dalens näste hertigant? Både adel och 
annat folk verkar vilja ta på sig styret öfver dalen! 
Till och med Efraim Snö från Hospetera verkar 
hafva viljan att ge sig in i den politiska hetluften, 
frågan vi ställa oss då äro, kan en helare blifva 
hertig?  
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ÄFVENTYRARE VARNAS! 

Hafver kriget kommit till dalen? 
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Skatt eller skräp? 
 

 

DRA INTE EN NITLOTT! 

Här finnas de bästa områdena! 

 
 

Ny medicin förmår hejda 

FRUKTAD FARSOT! 

 
 

Hedfans hädanflugna luftfarkost 

fortfarande förlorad i fält! 

 

 

 

 

Hvarje dag en ny gryning bjuda 

 

 

Toddykaffe 

Danaliens dyraste kaffe! 

Inget kan jämföras med en kopp 

Toddykaffe! Den magiska smaken 

med sin unika arom – Toddy kaffe, 

Danaliens mest exklusiva lyxvara! 

 

 

 



Det underbara ämnet  

Månadens äventyrare 
     
    Att inte låta paret som blifva känt som 
Danaliens främsta äfventyrare ta sin rättmätiga 
plats bland de celebriteter som tidigare visats i 
detta månadsblad voro förvisso ett brott!  
För 5 år sedan stego de, såsom en stjärna, upp på 
äfventyrarhimlen i och med sin upptäckt och 
utforskning af mörkeralvs-kejsaren Tyldors palats 
som sedan länge glömts bort och som stått orört 
i öfver 200 år. Inne i palatset hittade paret även 
kejsarens egen gravkammare och en hel del 
skatter av stort värde.  
 
     Paret hafva hyllats af både Danaliens senat och 
förmyndarregering för sina upptäckter och 
belönades därhvidlag med de välförtjänta titlarna 
friherre och friherinna. Det senaste året hafva de 
rest runt för att förtälja om sina upptäckter. Nu 
äro de åter aktuella genom det uppmärksammade 
uppdraget att de skola utforska Ärkemagikernas 
dal. Vi se med stor glädje fram emot att få 
välkomna dessa nationalhjältar till Morinas 
lundar! 
 

 

Månadens nykomling 
     
    Efter en tid med högtflygande äfventyr har den 
unge Gaston Bore återvänt till dalen.  
 
    Gaston Bore besökte Ärkemagikernas dal för 
första gången föregående år i sällskap med de 
välkända helarna i hospetera kollegium. Gaston, 
som nära ett brinnande intresse för botanikens 
innersta mysterier, bidraga till kollegiet med 
allehanda undergörande medikamenter. Han 
hafver inte minst tagit fram den enda kända 
medicin som förmått hejda den fruktade farsoten 
Blåfläckssots framfart i kroppen. Den unge 
äfventyraren komma från en stor familj som 
måste vara mycket stolta över sin avkomma som 
på så sätt hafver utmärkt sig både för sitt förstånd 
och sitt stora mod!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Månadens äfventyrare        Månadens nykomling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det underbara ämnet arcanium 
     
Arcanium är ett magiskt mineral som oftast 
kännas igen på den gröna självlysande färgen. Det 
var i år 173, under experiment med den nyligen 
upptäckta arcaniumenergin, som systrarna Heims 
gjorde det rönet att arcanium är i stånd att utsända 
sådan energi som i flera hänseenden likna magi. 
Vissa maskiner kan kanalisera denna frigjorda 
energi och användas på samma sätt som en 
magiker väver sin magi. Detta innebära att magi 
plötsligt bliva tillgänglig för var och en att nyttja 
efter behag! 
    Det märkliga var dock att det såg ut, som om 
arcanium kunde utstråla energi utan förlust, d v s 
stråla utan att så att säga avlämna något från sig 
själv. Detta stred ju helt och hållet  emot alla hit-
intills kända naturlagar, och de funnos även, som 
ansågo, att man här stod inför en verklig lösning 
av det urgamla, nästan beryktade Perpetuumobile-
problemet, vilket ju går ut på att åstadkomma ett 
medel, varigenom skapas kraft av intet.  
    Det visade sig dock senare – tyvärr! kunde man 
frestas att utbrista – att dessa optimistiska 
förhoppningar vilade på ett misstag, beroende på 
bristande kännedom om ämnets egenskaper. 
Arcanium undergår nämligen i verkligheten 
förändringar, när det utsänder sin magi, precis 
som allt annat gör här i världen.  
    En annan märkvärdig egenskap hos arcanium 
är dess oerhört ringa förekomst. Priset på 
arcanium är därför också fenomenalt högt.     
    Arcaniums betydelse som ett verksamt vapen i 
läkarvetenskapen mot svåra sjukdomar måste 
bliva ett ämne för framtida artiklar.  
    Vi skola istället göra reda för några av de mest 
intressanta tekniska sätt, varpå arcanium redan 
användes och troligen i framtiden kommer att 
användas. Först och främst kommer då arcaniums 
användning som ljusskälla i fråga. Lägger man en 
liten portion arcanium i ett mörkt rum, skall man 
få se, att det utsänder ett svag ljusskimmer.  

Detta ljus blir starkare om en platta av zinksulfit 
anbringas i närheten, ty då de från arcanium med  
utstrålande magin bombardera plattan, lyser den 
med ett starkt sken. 
    På grundval av denna erfaenhet har man 
konstruerat bordlampor med arcanium som 
ljuskälla, vilka lysa så starkt att man kan läsa vid 
skenet. En sådan lampa behöver ingen som helst 
tillsyn och har dessutom den märkliga egenskapen 
att den kan lysa i 10 år utan att nytt arcanium 
behöver tillföras.  
    Inte nog med att arcanium kan lysa, det 
uppvärmer också sin omgivning, utan att någon 
egentlig förbränning försiggår. Det är heller inte 
någon ringa värme det är frågan om, ty det har 
visat sig att bara en liten, liten smula arcanium, 
bara så mycket som 20 gram, är i stånd att på en 
timme uppvärma 1 gram vatten från fryspunkten 
till kokpunkten.  
    Nuvarande teknisk utveckling har gjort det 
möjligt att påskynda processen med att frigöra 
magisk energi från arcanium. Genom att så att 
säga svänga piskan över arcniumet har man 
lyckats att på några få minuter frigöra samma 
energisumma som tidigare utvinnes under tio års 
användande av arcanium. Det är numera inte 
längre en dröm att, som bilden åskådliggör, den 
enda energikälla som behöva medföras ombord 
på ett styrbart luftskepp, äro aarcanium. Från 
luftskeppets arcaniumförråd erhållas kraft för 
propellrarnas drift, för belysning t ex under 
nattliga färder, samt till övriga maskiner ombord.  
     Liknande anordningar skulle ävenledes kunna 
installeras på vanliga ångare och vara särskilt 
välkomna i undervattensbåtar,  där det gäller att 
spara plats. Man har beräknat att den mängd kol, 
som nuförtiden förbrukas under en ångares resa 
till Vendria, väger ungefär 10 miljoner gånger så 
mycket som den oerhört ringa portion arcanium 
vilken vore i stånd att lämna motsvarande energi 
– ett exempel som bättre än något klargör vilken 
oerhört koncentrerad kraftkälla arcanium är.  
 

 

 

 

Om du så gå in med inställningen att försöka 
fly eller gömma dig, se noga till att memorera 
din omgivning. Försök att ständigt ha 
vetskap om snabbast väg tillbaka till ängarna, 
håll utkik efter tjocka snår som går att gömma 
sig i, och fly aldrig bort från byn om du kan 
undvika det. 
 
Om du äro villig att ta en väpnad konflikt för 
att nå ditt mål och inte är förmögen att 
försvara dig själv så finns det gott om pålitliga 
hyrsvärd att anlita. För en överkomlig summa 
och eventuella löften om att dela på de 
skatter som du kan finna så skulle du utan 
tvekan kunna hyra både kompetenta och 
hedersamma hyrsvärd. 
 
3. Liljor och sav 
En av dalens många underverk äro 
elemental-växterna. De otroliga Elemental-
träden som växa på väldigt specifika platser 
kan tappas på sin sav, en dyrbar och sällsynt 
ingrediens utanför dalen.  

De delar många spännande egenskaper med 
Elementar-liljorna, som tyckas kunna växa vart än de 
vill.  Även om det inte äro vad du söker i skogen så 
finnes det gott om alkemister(inkluderat skribenten!) 
som skulle betala bra för både saven och liljorna. 
 
4. Dela med dig av dina upptäckter 
Ett äventyr som inte delas är bara en dramatisk 
skogspromenad. Det finns ingen poäng med att vara 
blygsam med sina upplevelser och upptäckter. Vi vill 
alla gräva djupare i denna makalösa plats hemligheter, 
och om inte annat så är det alltid spännande att få dela 
och att höra berättelser om hur du med list eller mod 
tacklat dalens många utmaningar! 
 
5. Var alltid på din vakt 
Ju äldre det äro, desto vackrare blifver det. Desto 
vackrare det äro, desto farligare äro det. Om detta är 
av skapnad eller av tidens gång vet jag inte, vad jag 
däremot vet är man aldrig ska underskatta hur lömsk 
dalen kunna vara. När du begifver dig ut för att söka 
efter Ärkemagikernas många hemligheter så måste det 
vara ditt fokus. Lämna allt annat i skogsbrynet och gifv 
dig hän åt äfventyret.   
 

Vid pennan, Gaston Bore 
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Skatt eller skräp? 
     
     Mången äventyrares dröm voro att, förutom 
späninngen, finna rikedom och skatter, men det 
voro inte alltid lätt, att skilja mellan skatt och 
skräp. Liksom allt inte äro guld som glimma, äro 
icke heller alla föremål som till synes ha ringa 
värde vad de förefaller. Låt därför Äventyraren 
göra reda för med vad du bör fylla din kista! 
 
     Många äfventyrare hafva gått miste om de 
hverkliga fynden då de förkasta tillsynes alldeles 
alldagliga ting. Många magiska mästerverk vara 
för det oskolade ögat just inget annat. Konstnären 
Zorinne äro ett sådant exempel.  
 
     Herr Edrik Tanberset-Grå av Grarhäll och 
Snöforsen, som i sådan grundlig mån hafva 
studerat magikern Zorinnes verk att han måste få 
kallas expert inom området, uttala sig enligt 
följande; Zorinne visa en stor variation både inom 
val av konstverk och media. Allt ifrån målningar 
till konsthantverk. Som exempel omnämna herr 
Edrik, ett skepp innuti en flaska, han berätta 
vidare att om man håller den flaskan i havsvatten 
börjar skeppet segla. Det vara just i denna magiska 
föränderlighet som herr Edriks, och många med 
honom, stora fascination ligger.  
 
 
.   
 
 

     ”Det finnes konstnärer som fängslat evig rök i 
kristallkulor, så de alltid må fånga ljuset på olika 
sätt och aldrig visa samma bild två gånger, men 
föränderligheten i mäster Zorinnes verk äro alltid 
avsiktlig och aldrig slumpmässig. Det finnes helt 
klart en fantastisk hjärna bakom Zorinne (eller 
kanske är det hjärnor? Teorier om att Zorinne 
egentligen äro flera personer voro många!), och 
den gå igen i alla hennes verk!”  
 
     Den kritik som ofta höres om Zorinnes verk, 
att de inte alltid är de mest estetiskt tilltalande 
avfärda han som icke relevant. Ehuru det unika 
hos Zorinne äro hur konstverken hafva fångat 
konstnärens själ! 
 
     Herr Edrik bringa dock ett par varningar; 
skeppet, som tidigare omnämnts, figurera i en del 
berättelser om människor som alltid doftade salt 
fast de aldrig någonsin tagit tjänst på en faktisk 
båt, men det är säkert bara struntprat. Det finnas 
många skrönor om Zorinnes verk att knappast 
alla kunna vara sanna. Hur som helst så vore det 
en skatt att hålla utkik efter: Ett skepp 
undertecknat med Zorinnes tecken! Men se upp 
för förfalskningar bara; flaskskepp är extremt 
svåra att se skillnad på för ett otränat öga och 
många försöker driva upp priset med en falsk 
underskrift.  
 
 

 

 

 

 

Underbara uppfinningar! 
     
    Trots bakslaget med de arcaniumdrivna Silme 
snabbgångarstöveln se handels-huset Silmës unga 
men framgångsrika arvtagerska ljust på tider som 
skola komma! Silmë äro ett av de handelshus som 
vi hålla ögonen på nu när systrarna Heims lämnat 
främsta positionen som arcaniumteknikens 
mästare öppen i sin frånvaro.  
 
Vid frågan om hur de se på de många olyckorna 
som drabbat användare som inte förmått stanna i 
tid medan de använda Snabbgångarstöveln, svara 
Leotira Silmëriel, att de dragit tillbaka alla stövlar 
från marknaden. Säkerhet är något som är mycket 
viktigt för Silmë, hävdar Leotira. Vi befinna oss i 
framkant av forskningen, fortsätta den unga 
arvtagerskan. Se bara på de framsteg vi gjort med 
den nya versionen af våra Silmë arcaniumkikare, 
ett oumbärligt verktyg både i krig och för 
luftskeppspiloter.  
 

 

Senaste nytt inom luftskeppstekniken 
   
 Trots att systrarna Heims falla vara spårlöst 
försvunna, finnas de nyligen godkända patent 
kvar. Handelshus hava utnyttjat tidigare skrifna 
kontrakt i det att de nu låta tillverka de sista kända 
av systrarna Heims ritade styrdetaljer till 
luftskepp. Detta är den största nyheten inom 
aerotekniken sedan de välkända Heims 
arcaniumförstärkare. Vi se med spänning fram 
emot att få pröfva dessa nya tekniska underverk 
som i sommar hafva nått den stora marknaden! 
 
Först måste vi nämna den revolutionerande nya 
styrteknik som de skapat där styrman kunna styra 
skeppet medelst tanke och handrörelse. Tidigare 
har styrandet af luftskepp kräfvt både mångårig 
träning och i vissa fall stor armstyrka. Nu skola 
detta område kunna öppnas för alla! Den tänkta 
styrman ikläda sig enbart den eleganta kragen och 
föreställa sig sedan huru skeppet skola röra sig, 
medelst handkontrollen finjusterar denne sedan 
skeppets rörelser!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Heims nya styrmekanik för luftskepp 

 

.  
En nöjd äfventyrare med sin Silmë arcaniumkikare! 

 
I detta måste vi ge den unga arvtagerskan rätt, inga 
Arcaniumkikare på marknaden kunna ännu mäta sig 
med Silmë. Vi se dock med spänning fram emot när 
utforskandet av Ärkemagikernas dal nå systrarna 
Heims hemliga laboratorium. Vad intressanta 
ritningar det måste finnas där i näsklippans inre. 
Såsom de flesta av våra läsare redan är bekanta med, 
äro systrarna Heims allmänt kända som 
arcaniumteknikens mödrar. De voro de som allra 
först upptäcka den förunderliga magiska förmågan 
hos arcanium och också de första att styra den in i 
den form av uppfinningar vi äro så beroende af idag! 
 
 
 
Alltsedan luftskeppen intog våra skyar hafva kravet 
på ökad hastighet växt för varje år! När Heims 
arcaniumförstärkare först nådde oss trodde vi 
förvisso att denna hunger på hastighet skulle vara 
mättad, men så visade sig snart att icke var fallet! 
Men nu komma här Heims Energikomprimator och 
Heims Frekvens-modiferare.  
 
 
 
 
 
 
 
En Heims Energikomprimator, Frekvensmodifierare och 
den fortfarande så framgångsrika arcaniumförstärkaren 

 
Energikomprimatorn arbeta genom att komprimera 
de magiska energierna i arcaniumet och få på så sätt 
ut större kraft i utflödet. Frekvensmodifieraren i 
gengäld öka frekvensen på de magiska energierna 
och skapa på det sättet ett hastigare flöde. Dessa 
båda kunna kopplas in var och en för sig eller 
tillsammans. Om Energikomprimatorn skola 
användas för sig måste den kopplas till en Heims 
Arcaniumförstärkare, som säljas separat. Heims 
Frekvensförstärkare hafva redan en Arcanium-
förstärkare monterad. Om de kopplas ihop skola 
Energikomprimatorn kopplas in efter Frekvens-
modifieraren i det att Frekvens-modifieraren icke 
skola brinna upp af de höga energier som 
Energikomprimatorn gifva ifrån sig .  

 

 

 

Några tips inför edert äfventyr 
     
    Så komma här ett ord från månadens 
nykomling. Den unge äfventyraren Gaston 
Bore må hvara ny i dalen, men med sitt mod 
och sin stora upptäckaranda hava han redan 
gjort sig ett namn! Vi förväntar oss stora 
berättelser från hans sida i framtiden. Idag 
behaga han dela med sig av sina fem bästa 
tips för att öfverleva dalens vedermödor! 
 
Fem tips för att utforska dalen 
 
Ärkemagikernas dal äro en underlig och 
fantastisk plats, men den kan även vara 
ogästvänlig och farlig. Tiden hafva gjort sitt 
bästa med att dölja dalens många hemligheter 
med en mäktig skog och förtjusande farliga 
floder. Spännande och ofta farliga växter gå 
att finna nästan överallt, andar och oknytt 
verkar dras till platsen och rövare ströva 
skogarna så det kan vara avskräckande att 
bege sig ut. Låt inte detta avskräcka dig! 
 

Gömt och bortglömt finns skatter och upptäcker som 
kunna ändra världen och med rätt planering kan de bli 
dina. 
 

1. Torra sockor 
Att hålla sig varm äro viktigt. Blifver du kall eller blöt 
ute i skogen kommer din kropp bli tvungen att arbeta 
dubbelt så hårt för att hålla dig pigg och alert. De delar 
på kroppen som oftast blifva kalla snabbt äro händer 
och fötter. I några delar av skogen äro risen höga, och 
vätan kan tränga ner i även de mest välfettade af 
stövlar. Att hålla sina sockor torra äro därför mycket 
viktigt. Om du hafver möjligheten bör du ta med ett 
extra par ut i skogen. Jag rekommendera raggsockor, 
då de snabbt torka och hålla sig varma trots lätt väta.  
 

2. Planera din flykt i förväg 
När du begifva dig ut bör du ha planerat hur du skall 
gå tillväga ifall fara skola hota. Om röfvare anfalla, 
tänker du fly eller fäkta? För ett år sedan så ställdes jag 
framför de alternativen när det redan var för sent, och 
i min panik blev jag träffad av en pil.Uppenbarligen 
öfverlevde jag, men det är en ständig påminnelse om 
att planering äro viktig.  
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Hafver kriget nått Ärkemagikernas dal? 
     
     Allmänheten varnas då en ytterst farlig 
grupp svartblod härjar i skogarna kring 
Ärkemagikerns Dal. Flertalet vittnen berätta 
om lemlästade kroppar och spår efter blodiga 
strider. Är det månne orcher från det 
invaderade Öst- eller Västveden som valt att 
invadera dalen?  Rapporter finnes som 
förtälja om en enorm best till svartblod som 
på ett hugg ska ha kluvit en vuxen människa 
itu. Skräckslagna vittnen talar om en Uruk-
hai  klädd i månljus, pådrifven av en 
ondskefull shaman! Är detta sanning eller 
bara mardrömmar från offer vars veka nerver 
satts ur spel av de våldsamheter de bevittnat? 
 
     Att rövarna inte längre är ensamma i 
skogarna stå bortom allt tvivel. Frågan är 
huru detta komma att påverka den 
lottdragning som skola omdana så många 
äfventyrares öden?  
 
 

Ta del av Dalens hemligheter!  
 
    Lägligt nog hafva Finns kartritningsbolag 
valt att låta förlägga fyra expeditioner ut i 
dalen som beräknats återvända innan 
lotteriets dragning. De söka nu 
medfinansiärer till dessa. Andelar kunna 
köpas för 1000 daler och inget tak finnes för 
hur många andelar en person få köpa, 
däremot begränsas det af antalet andelar per 
expedition. De som hafva köpt andelar 
bjudas in till ett möte under fredagen 15 
september där expeditionens fynd och 
upptäckter presenteras. Då få expeditionens 
finansiärer äfven dela på de fynd som hittats, 
där den som hafva flest andelar få välja först!  
 
    Andelar gå att köpa fram till en timme 
innan respektive expedition presenteras!  

 
Expedition 1 Den uråldriga ruinstaden: Kl 16 
Expedition 2 Azahildrons gruvor: Kl 18 
Expedition 3 Ärkemagikerns torn: Kl 20 
Expedition 4 Ungdomens källa: Kl 22 

  

    Observera att endast de med andelar får 
delta under presentationerna! 
 

Lotteriet 
     
     Det äro nu allmänt känt att Magikernas råd, som 
tidigare ägde Ärkemagikerns dal, hade stora skulder till 
Danaliens centralbank. Då magikerna i dalen hafva  
försvunnit kunna de icke heller betala sina skulder. 
Därhvidlag hafva Magikernas råd satts i konkurs och 
delar av deras tillgångar komma att säljas på en 
exekutiv auktion under översyn av konkursförvaltaren, 
för att täcka upp skulderna till centralbanken. 
Resterande tillgångar komma att tillfalla staten. 
  

     Landtillgångarna skola fördelas rättvist och bland 
annat kunna ge flyktingar från det av kriget så härjade 
öst, en möjlighet till att börja ånyo. Ett landlotteri skola 
komma att hållas där alla i dalen närvarande hafva rätt 
att köpa en lott var med säker vinst! Den person vars 
lott dras först får välja landområde först. Inför denna 
första auktion finns 260 landlotter att köpa. 
 

     Lottnumren kommer att dragas och när den 
personer vars lott har ropats ut gå fram till kartan 
kunna den fritt välja och lägga sin lottbricka på det 
landområde denne vill ha! 
 

     Efter att en person lagt sin lott får denne ett kvitto 
av administratören. Kvittot ges sedan till en skrivare 
som ger personen ett ägarbevis. 
 

     Det äro viktigt att notera att valet skola ske inom 
rimlig, kort tid, saktfärdiga och veliga hafva inget i kön 
att göra, emedan de som icke förmå välja i tid åter få 
ställa sig sist! 
 

     Dragning skola ske runt kl. 13 på lördagen 16 
september och pågå ungefäreliga två timmar. Notera 
att denna tid kan komma att ändras och att kontroller 
anslagstavlan där en sådan förändring komma att 
annonseras! En landlott kosta 10.000 daler. Är du ej 
vid stadd kassa kunna en sådan summa förstås lånas af 
banken om du så bedöms vara en redig person som 
kunna betala sin skuld inom ett års tid.  
 
 
 
 

 

 

 

Tomt i koppen? 
     
     Det hafva gått flera månader sedan något 
höres från den välkända kaffegudinnan 
Esmeralda Toddy. Toddy vars kaffe tagit 
Danalien med storm hafver till synes försvunnit 
utan spår. Till följd af detta stiga priset på 
Toddykaffe till sällan skådad höjd! 
 

       
 

Äfventyrare diskar i ogjort väder! 
 
     Varning för lokala regnskurar! Äventyrare 
uppger i intervju med redaktionen att de kännt sig 
förföljda av dåligt väder. Vid upprepade tillfällen 
har vädret krånglat med dem men i omgivningen 
tyck lika oturssam. Det hela började när de tömde 
gryträsterna i bäcken. 
 
 

Danaliens bank kräfva starkare tag 

mot röfvare! 
 
     Kommer lag och ordning att införas i Dalen? 
De stora problemen med rövare och orcher har 
fått folket att ställa krafv på starkare tag, 
någonting som inte minst Danaliska banken 
ställer sig bakom! De hafva redan börjat se sig 
om efter någon som kan förstärka säkerheten. 
Måhända finns det möjlighet att en ny lagperson 
komma att träda fram? Efter de två senaste kor-
rumperade män som hafva haft positionen se vi 
med stort intresse fram emot vad detta blifva! 
 

Högalvshäxan siktad! 
 
     Den fruktade Högalvshäxan, även känd som 
Imana Nagaj, som tidigare satte skräck i Danalien 
bärandes på tre förbannade stenar och hotade att 
förgöra världen, men som sedemera besegrades i 
magisk kamp med magikern Elsilivren, har enligt 
ryktet åter skådats! Är det bara tomma ord, eller 
stå Danalien inför ytterligare ett hot? Skall denna 
magiker återigen hota vårt land? Äfventyraren har 
sökt Elsilivren för dennes kommentar, men han 
hafver icke behagat svara. Det framstodo, erfar sig 
vittnen till striden, som om de tu tidigare stått 
varandra betydligt närmare än som voro att 
förvänta av två som strider på olika sidor. Frågan 
äro nu, till vem skola Danaliens folk sig nu vända?  
 
 

Har du drabbats av blåfläckssoten? 
 
     Hafver du klåda i händer och fötter? Det 
kunna vara det första tecknet på att du hafver 
drabbats av den fruktade farsoten Blåfläckssot! 
Följande på klådan skola en blånad börja sprida 
sig från tår och fingrar ut öfver fötter och händer. 
Så småningom krypa blånaden uppåt längs 
armarna och lämna de yttre extremiteterna. Det 
ser då ut som stora blåmärken. Märkena förflyttar 
sig gradvis uppåt. Ibland gifva de patienterna 
klåda, ibland drabbas de af svaghet, då fingrar och 
tår gradvis tappar delar av sin förmåga efter att 
blånaden lämnat dem. När blånaden nå bål och 
bröst blifver du lätt trött. När blånaden så 
småningom nå hufvudet skola vett och sans fly, 
likt de råttor som lämna ett sjunkande skepp. 
Sjukdomsförloppet kan ta flera år. Ingen bot 
finnes än. Orsak till smitta äro också okänd.  
 
    Amputation vid de första tecknen till 
sjukdomen hafva pröfvats och hafver visat sig 
kunna fördröja förloppet, men i samtliga fall 
komma blånader att uppstå på andra delar av 
kroppen trots att de delar som tidigare varit 
drabbade amputerats. De senaste två åren hafver 
sjukdomens spridning drastiskt ökat.  
 
    Det enda hopp som nu finnes för den drabbade 
ligger i den medicin som den unge botaniker och 
äfventyraren Gaston Bore (den månad utnämnd 
till månadens nykomling i detta blad!), hafva 
uppfunnit. Medicinen må icke bota sjukdomen 
men förloppet förmå hejda dess framfart sålunda 
att den drabbade må få flera år ytterligare innan 
den tillslut faller öfver vansinnets brant! 

 
 

 

 

 

Vill DU ta del av kartan innan 

alla andra? 

Köp andel till expeditionen idag! 

fler andelar - mer avkastning!! 

Få artefakter på köpet!!! 

 

      Finns kartritningsbolag 
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