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OGâOSZENIA
Lyonesskie Towarzystwo Spirytystyczne
zaprasza dociekliwe umysãy na wykãad
“Tajemnica Wibracji Astralnych” znanego
heimburskiego spirytysty Mortymera ven
Hussen, Wielkiego Klucznika PiĈtej Bramy
Staroİytnego
Bractwa
OĤwieconych
Misteriów. Odczyt odbčdzie sič w Sali
Mahoniowej Klubu “Jesion i DĈb”,
wieczorem 30.X.

Periodyk dla ludzi ciekawych nowych
Ĥwiatów! Zaprenumeruj juİ dziĤ!
Wróİby. Madame Justine odsãoni tajniki
przyszãoĤci i odpowie na drčczĈce pytania.
Zapãata uznaniowa plus koszt goãčbia.
ZakĈtek wiedĮm, Bridgebank.

RozwiĈzujč problemy, szybko odzyskujč
zagubione dobra, rozwikãujč zãowieszcze
zagadki. Prywatny detektyw Guthar Youll,
krasnolud, Blacksmith Street 43. Podwójna
stawka, jeĤli rzecz dotyczy nieumarãych.

Horatio Kane, egzorcysta. Podejmuje sič
nawet spraw beznadziejnych. Nowoczesne
narzčdzia, referencje.

Niesamowity KsiĈİč Pustyni, Pan Dİinów
i Wãadca Ognistego Wiatru, tajemniczy
Satuul ar Mathimi juİ za trzy dni wystĈpi
na scenie Teatru Nowego ze swoim
jedynym
spektaklem
w
Alfheimie!
Pospieszcie sič, gdyİ tyle znamienitych
osób chce zobaczyþ sãynnego orczego
maga, İe prawie wszystkie bilety zostaãy
juİ wyprzedane!

EKSKLUZYWNA NIESPODZIANKA!
Specjalnie dla goĤci Imladris VII

Prof. Arthur Ganschinietz
z koncernu Wolsung wygãosi prelekcjč o
historii, geografii, demografii, magii,
technice oraz innych waİkich tematach
interesujĈcych publicznoĤþ.

Naprawa paromobilów, oraz zaklinanie
golemów i automatonów. Tanio i solidnie.
Warsztaty inİyniera Bakaliusa Thimple.
Soothend 3a, pneuma: B-45-43

Juİ 25.X o godzinie 12:00, sala 2

Sklep z odczynnikami ”Czarny Ksičİyc”
oferuje wszystko, co jest potrzebne
Nowoczesnemu Magowi. Odczynniki
alchemiczne, pióra maniczne wszelkich
typów, metale szlachetne na golemia,
gotowe prasy runiczne, karty woskowane
do maszyn róİnicowych. Wszystko
najlepszej jakoĤci, od licencjonowanych
dostawców z caãej Wanadii. Zniİki dla
studentów. Mistmoore Street 21.

Strzeİ sič wilkoãaka! Srebrne amulety,
ekstrakty z wilczojagody, kalendarz
ksičİycowy, podrčczniki “Jak rozpoznaþ
lycantropa” i inne przydatne akcesoria.
Zamów! Skrytka Pocztowa 471, Lyonesse 3
Tindra model Zeta, pilnie tanio sprzedam.
Uİywany niewiele, po wypadku porzĈdnie
naprawiony. Kolor czarny. Do wglĈdu w
warsztacie Bakaliusa Thimple.
Dark Inn, wieczorki poetyckie, ekspozycje
ikonografii, odczyty. Zapraszamy co dzieę
po zmroku. JeĤli nie znasz adresu, zaãóİ
maniczne google.
Chãopców na posyãki zatrudnič. Chčtnie
mãode trolle. Sklep RzeĮnicki B. Choppen.

Lekcje morgawskiego w domu klienta.
Wanis Roztoff. Pneuma: D-12-35
Tresura jednoroİców. Pisemna gwarancja
wszystkich wymaganych predyspozycji.
Bellinda
Mooslide,
Panna.
Skrytka
Pocztowa 13, Lyonesse 2
Wolsung – Magia Wieku Pary
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WYDANIE SPECJALNE

Przesyãki dorčczam w caãym kraju w ciĈgu
doby. Pilot wiwerny Thoras Sharps.
Skrytka Pocztowa 534, Lyonesse 1
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NajĤwieİsze wiadomoĤci z caãego Ĥwiata

NAKàAD: 500 egz.

LYONESSE, 23.X.1883
ĤwitĈ i nieodãĈcznymi orczymi wróİbitami,
których radzi sič przed podjčciem kaİdej
decyzji.

Otwarcie Fabryki Golemów

Blightshire, Nowoczesna magia coraz
Ĥmielej wkracza do Alfheimu, czego
Ĥwiadkami mogliĤmy byþ wczoraj, gdy na
przedmieĤciach Lyonesse ruszyãa nowa
fabryka golemów. Uroczystemu otwarciu
przewodzili hrabia Philieas OakrootBlightshire, fundator i Pan Gemmel Stahl,
Gãówny
Inİynier.
Wstčgč
przeciĈã
pierwszy egzemplarz golema, Ĥwieİo
zaklčty przez Pana Inİyniera. BãyszczĈcy
wypolerowanĈ blachĈ mechaniczny lokaj,
budowany na licencji koncernu Wolsung,
trafi na sãuİbč na dwór królewski.

Cesarska para w podróİy
Sudria, Cesarz Hanes-Franzig Nimbelung

i Cesarzowa Elise, jak co roku odbywajĈ
podróİ po Trójmonarchii. Ukochana przez
poddanych pičkna póãelfia monarchini jest
entuzjastycznie witana wzdãuİ caãej trasy
podróİy. Obecnie NajjaĤniejsza Para bawi
w Sudrii, w graniczĈcych z Czarnoborzem
poãudniowych prowincjach. Nawet znani
ze swej krnĈbrnoĤci krasnoludzcy górale
zamieszkujĈcy te tereny, którzy dali sič juİ
we znaki niejednemu wãadcy, ciepão
przyjčli Cesarza. Podczas spotkania
przywódcy klanów odnowili swojĈ
przysičgč wiernoĤci Koronie. Widaþ, İe
mali ludzie majĈ wielki honor i pamičtajĈ,
komu zawdzičczajĈ wyzwolenie spod
rzĈdów wampirzego ksičcia Drahana
įmijskiego.

Juİ wkrótce Wielka Wystawa!

Valen, Ostria, PeãnĈ parĈ ruszyãy
przygotowania do Wielkiej Wystawy,
która rozpocznie sič w przyszãym miesiĈcu
w stolicy Trójmonarchii. W specjalnie na tč
okazjč wzniesionych halach wystawowych
zaprezentowane zostanĈ publice nowe
osiĈgničcia magii i techniki. Mechaniczne
zwierzčta, nowe modele paromobili,
stalowe wiwerny, maszyny róİnicowe i
wiele innych wynalazków. OzdobĈ
wystawy bčdzie Krysztaãowy Zamek
wedãug projektu sãynnego nordyjskiego
architekta Karela Thalheima. WewnĈtrz
misternej konstrukcji otworzona zostanie
tropikalna dİungla, w której spacerujĈc i
podziwiajĈc barwne ptaki i dzikie
zwiedzajĈcy
bčdĈ
mogli
zwierzčta,
zapomnieþ o panujĈcej na zewnĈtrz zimie.
SwojĈ obecnoĤciĈ zaszczycĈ Wystawč
wszystkie koronowane gãowy Wanadii i
wielu znakomitych goĤci z caãego Ĥwiata,
w tym Pasza Imperium Atmanu, Atasul V,
który przybčdzie do Valen wraz z licznĈ
Wolsung – Magia Wieku Pary

Jaki jest stan zdrowia Patriarchy?

Sanctum, Pontyfikal, Przywódca koĤcioãa
pontyfikalnego Albus X przeãoİyã o dwa
dni planowane na jutro spotkanie z
pielgrzymami. Zdaje sič to potwierdzaþ
pogãoski o cičİkiej chorobie Patriarchy.
Matriarchini podczas porannej modlitwy
zapewniãa jednak zebrane tãumy, İe
“Bogini roztacza czuãĈ opiekč nad moim
ģwiĈtobliwym Maãİonkiem”.

Przedziwny pojedynek mistrzów

Olegard, Morgowia, Zaiste przedziwny
pojedynek miaã miejsce w zeszãym
tygodniu na dworze morgowskiego
cesarza. Ku rozrywce wãadcy w szranki
1
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jednak czuwa i wierzymy, İe pogróİki
okaİĈ sič czcze.

stančão dwóch genialnych szachistów. Nie
byãoby w tym nic dziwnego, gdyby jeden z
nich nie byã maszynĈ róİnicowĈ,
zaprojektowanĈ przez zespóã kabalistów z
Uniwersytetu w Haradzie. Po zacičtej,
czterogodzinnej partii palma zwycičstwa
przypadãa jednak nizioãkowi Demytrowi
Koskiemu, który po raz kolejny pokazaã, İe
w tej królewskiej grze nie ma sobie
równych. Jak widzimy, maszyna musi sič
jeszcze wiele nauczyþ.

Fantom wciĈİ ucieka

Heimburg, Wotania, Wãamywacz znany
jedynie jako Fantom wciĈİ pozostaje
nieuchwytny. Po latach uprzykrzania İycia
policji w Akwitanii i Ostrii przeniósã swojĈ
przestčpczĈ dziaãalnoĤþ do Wotanii.
Wiemy juİ o przynajmniej trzech
brawurowych wãamaniach do prywatnych
kolekcji. Modus operandi Fantoma pozostaje
takie samo, na miejsce skradzionych
przedmiotów pozostawia doskonaãe iluzje,
rozwiewajĈce sič dopiero po dotkničciu.
Kapitan Hunt z Heimburskiej Komendy
Policji zapewnia, İe pojawiãy sič nowe
poszlaki, które pozwolĈ na rychãe ujčcie
przestčpcy. Chcemy w to wierzyþ, lecz
podobne zapewnienia sãyszeliĤmy nazbyt
czčsto.

Polowanie przerwane

Dčby, Slawia, Kiedy ArcyksiĈİč Bertold
Nimbelung postanowiã spčdziþ kilka dni
polujĈc z przyjacióãmi w Puszczy Dčbowej
w Slawii, nie spodziewaã sič, İe jego pobyt
tam zakoęczy sič tak gwaãtownie. MyĤliwi
natrafili w mateczniku na leszego, który
rozdraİniony zawezwaã stado turów i
posãaã je przeciw Arcyksičciu. Zerwaãa sič
teİ gwaãtowna burza z piorunami i ulewny
deszcz. W takich warunkach myĤliwi
zdecydowali sič przerwaþ polowanie.
Dziwimy sič bardzo slawijskiemu rzĈdowi,
İe
dopuĤciã
do
zaistnienia
tego
poİaãowania godnego incydentu.

ģmierþ na festynie

Pataluma, Koriola, Do groĮnego wypadku
doszão wczoraj w koriolskim miasteczku
Pataluma podczas tradycyjnego festynu ku
czci Ĥwičtego Jordiego. WĤciekãy minotaur
wydostaã sič poza arenč i uzbrojony w
olbrzymi topór zaatakowaã niczego
niespodziewajĈcych sič widzów. Zanim
oddziaã
karabinierów
poãoİyã
kres
krwawej ãaĮni zginčão pičþ osób, a
kilkanaĤcie dalszych odniosão cičİkie rany.
Moİe czas zastanowiþ sič nad zniesieniem
barbarzyęskiego
zwyczaju
walk
z
minotaurami?

Baron Strandii sič İeni

Setramünde, Strandia, Radosna atmosfera
zapanowaãa
w
póãnocnym
kraju
zwiĈzkowym wotaęskiej Rzeszy, kiedy
ogãoszono, İe baron Gawin ven Strand
zarčczyã sič z ksičİnĈ HildanĈ SkaalmerTasen
z
jotuęskiego
rodu
elfich
arystokratów. Baron Gawin byã w
powszechnej opinii najbardziej poİĈdanĈ
partiĈ Wanadii i wiele panien dãugo nie
odİaãuje jego oİenku, co zdajĈ sič
potwierdzaþ napãywajĈce do redakcji listy.
ģlub barona odbčdzie sič wiosnĈ
przyszãego roku, a o jego przebiegu jak
zawsze
niezawodnie
poinformujemy
naszych czytelników. Na razie cieniem na
uroczystoĤci kãadĈ sič groĮby wotaęskich
anarchistów, którzy w anonimowym liĤcie
groİĈ zamachem. Policja i gwardia baronii
Wolsung – Magia Wieku Pary
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Linia kolei czy tor przeszkód?

Schwarzburg,
Wotania,
Rozpoczčto
kolejnĈ próbč wybudowania linii kolejowej
trasĈ przecinajĈcĈ MilczĈcĈ Puszczč. Tym
razem inİynierowie zapowiadajĈ uİycie
kamiennych podkãadów, gdyİ drewniane,
stosowane poprzednio nie sprawdziãy sič z
racji na “tendencjč do wypuszczania
korzeni i liĤci”. Wielu obserwatorów
jawnie juİ powĈtpiewa w sensownoĤþ

2
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KRONIKA TOWARZYSKA

ZarzĈd Kolejki Metropolitalnej, aby
uczciþ terminowe otwarcie Linii Póãnocnej
zaprasza na uroczysty bankiet w wagonie
zamienionym w salon! NowĈ liniĈ Kolejki
wjedziemy w nowĈ Erč!

Zarčczyny i Ĥluby
Porucznik Celest Bitter-Blasfist ogãasza, iİ
oĤwiadczyã sič Pannie Otellinie Moonrose i
zostaã przyjčty.

SĈd polubowny, nie zdoãaã doprowadziþ
do porozumienia mičdzy Sir Georgem
Harrisem Twistem a doktorem Fabricio de
Serenello. Pojedynek odbčdzie sič w Lasku
Ferret 27.X. o Ĥwicie. Jako broę wybrano
rapiery.

Pan Mateus Cottenhex i Pani Mateusowa
Cottenhex gorĈco dzičkujĈ wszystkim
goĤciom weselnym za przybycie i hojne
prezenty.
Botto Hurdfoot i Eulalia Thick majĈ
zaszczyt zaprosiþ swoich krewnych z
rodzin Hurdfootów, Thicków, Goatów,
Butterholmów, Mellowów i Softsponge’ów
oraz Pana Inİyniera Haralda Steina, na
swój Ĥlub, który odbčdzie sič 26.X. o 12:00
w kaplicy pod wezwaniem Bogini
Kwietnej, Leverstreet, Bridgebank.

Nekrologi

]^

ZMARâ TRAGICZNIE PILOT
Annis McBiggle
Nieustraszonego gnoma İegnajĈ nieutuleni
w İaãobie przyjaciele i wspóãpracownicy z
Królewskich Stajni Wiwern

Rozmaite Wydarzenia

]^

Baronowa Nimblewist zaprasza na galč
dobroczynnĈ do Ogrodów Opackich. Jak
co roku wydarzenie uĤwietniĈ ģwiatowej
Sãawy Muzycy i ArtyĤci. W programie
Loteria i Zbiórka Pieničİna przeznaczona
na biednych, maãych lemuryjczyków.

]^

HRABIA GWIDON THURSTEETH
Z İalem zawiadamia, iİ uznaã za stosowne
zakoęczyþ swojĈ ziemskĈ egzystencjč.
JednoczeĤnie zaprasza na pogrzeb, który
odbčdzie sič o Ĥwicie 1.XI na
Cmentarzu Bonepale

Faldwig Matinek, genialny nordyjski
skrzypek, rozpoczyna serič koncertów dla
Ĥmietanki towarzyskiej Lyonesse. Tego
wieczoru zaprasza Sir Mathew Day.

]^

Uroczemu Jednoroİcowi, który na balu
maskowym barona Coldwail wystčpowaã
w srebrnej sukni przypominam, İe jest mi
winny jeden taniec. Oczekujč rewanİu na
gali Baronowej Nimblewist. Czerwony
Gryf.

]^

WyjaĤniajĈc zamieszanie wokóã otwarcia
grobów na Cmentarzu Bridgebank rodzina
Tollop informuje, İe 15.X zmarã
Willem Tollp
Wszyscy, którzy zobaczĈ zmarãego,
proszeni sĈ o powiadomienie najbliİszego
Komisariatu Policji

Publicznie oĤwiadczam, İe Pan Timoteus
Bacalaut nie jest pozbawionym talentu
szarlatanem, a jego Parowy Introligator nie
jest czczĈ zabawkĈ sadysty. Za niefortunne
sformuãowania przepraszam.
Werner Marthare, magister.

]^
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Balwierz z Serenissimy

Ciekawie zapowiada sič ten sezon w
teatrach. Nasza redakcja szczególnie
poleca klasycznĈ operetkč “Balwierz z
Serenisimy”
wstawianĈ
w
teatrze
“Ksičİyc” na Comedians End. Dzički
reİyserii Belima Moora akcja nabraãa
ĤwieİoĤci, pomyãki gãównych bohaterów
ĤmieszĈ, a piosenki aİ chce sič nuciþ. Do
tego Shirley Castello w roli narzeczonej
Bamburriego jest urocza i zachwycajĈca.

Recenzja filmu

Na ekrany kin wchodzi wãaĤnie film
“įelazne ptaki” produkcji wotaęskiej. Jest
to obraz lotniczo-wojenny, opowiadajĈcy o
miãoĤci dzielnego pilota wiwernów i
pičknej sanitariuszki. Twórcy niestety nie
zaskakujĈ i jak zwykle w takich
produkcjach mamy: dialogi İoãnierskie,
szpiega, bójki i pojedynki powietrzne, jak
równieİ miãoĤþ i Ĥmierþ. Eleni Blumchen
stara sič byþ wampowata i kuszĈca, ale bez
powodzenia. Z nostalgiĈ wspominamy jej
wystčp w niezapomnianym filmie “KsiĈİč
i Ĥpiewaczka”. SzczčĤliwie o niebo lepiej
zaprezentowaã sič ekranowy amant,
Baldwin de Rouke, którego uroda i
odwaga wzbudzaãy jčki zachwytu wĤród
damskiej czčĤci widowni. Bez dwóch zdaę
perfekcyjny jest Mordreid Schelwitz jako
czarny charakter, z filmu na film coraz
bardziej demoniczny.

SPORT
Bestie na ringu

Odbyã sič wczoraj mecz bokserski o Puchar
Królowej, na ringu stančli przeciw sobie
dwaj znani szeroko pičĤciarze: mãody i
utalentowany ogr Billy Hallway, zwany
takİe “Piorun” oraz broniĈcy tytuãu
mistrza troll Hank Shatter, o wiele
mówiĈcym pseudonimie “Lawina”. Niech
İaãujĈ miãoĤnicy boksu, którzy nie mogli
byþ w Hali Crescenda, gdyİ pojedynek byã
zaİarty i pasjonujĈcy. Na poczĈtku
zdawaão sič, İe mãodzieęcza energia, z
której sãynie “Piorun” zwycičİy, ale
“Lawina” przetrzymaã grad pierwszych
ciosów i pod koniec trzeciej rundy uzyskaã
zdecydowanĈ przewagč. Pojedynek trwaã
jeszcze pičþ rund, ale zwycičstwo starego
mistrza nie ulegaão juİ dyskusji. Tak teİ sič
staão! Hank “Lawina” Shatter po raz trzeci
z rzčdu zdobyã Puchar Królowej! Chwilč
triumfu zmieszaãy sič z nutkĈ smutku,
kiedy mistrz ogãosiã dziennikarzom, İe
rozwaİa zakoęczenie kariery sportowej.
Hank, bčdziemy Cič pamičtaþ!

Wystawa Damona Glassy’ego

W Narodowej Galerii Malarstwa otwarto
pierwszĈ wystawč poĤwičconĈ twórczoĤci
genialnego malarza portrecisty Damona
Glassy’ego. Obejrzeþ moİna ponad tuzin
prac z wczesnych lat twórczoĤci artysty.
Nigdy wczeĤniej nie udaão sič zebraþ tylu
jego portretów. Trudno sič dziwiþ, skoro
Glassy maluje tylko na zamówienie, a jego
dzieãa w niezwykãy sposób ukazujĈ
prawdziwĈ naturč modela. Wielu znanych
ludzi chce mieþ tak niezwykãe dzieão w
swojej kolekcji i równie niewielu jest
skãonnych pokazaþ je publicznie. Zebrane
obrazy przedstawiajĈ gãównie osoby juİ
nieİyjĈce i zostaãy udostčpnione dzički
uprzejmoĤci spadkobierców. Wierzymy, İe
nie jest to ostatnia wystawa Damona, a
przed genialnym elfem sĈ jeszcze dãugie
dekady owocnej pracy twórczej.
Wystawa czynna caãy tydzieę, do koęca
roku.

WyĤcigi Przeãoİone

Z racji na fatalnĈ pogodč ostatnie w tym
sezonie wyĤcigi kajakarskie zostaãy
przeãoİone na koniec przyszãego tygodnia.
Sportsmenom i kibicom İyczymy sãoęca i
bezwietrznej pogody.

Wolsung – Magia Wieku Pary
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Leich, ukrywaã sič w Tzitzimime, sĈ
prawdziwe. Poszukiwany od zakoęczenia
wojny licz znany takİe jako Doktor ģmierþ
stoi, wedãug informacji zdobytych przez
naszego
korespondenta,
za
caãym
podziemiem przestčpczym w Santa Luna.
Gubernator
odmawia
jakichkolwiek
komentarzy, jednak jeden z bliskich mu
urzčdników przyznaã, İe “dziaãania
przestčpców,
a
zwãaszcza
przemyt
czarnego lotosu, przybraãy ostatnio na
intensywnoĤci. Zdaje sič, İe kieruje nimi
jakiĤ genialny, lecz spaczony umysã”.

przedsičwzičcia, które oprócz mnóstwa
pieničdzy, pochãončão juİ İycie co najmniej
szeĤciu robotników.

Lewiatan zagraİa İegludze

Port Lancel, Dekan, Urzčdnicy przedstawicielsta Kompanii Wschodniodekaęskiej
potwierdzajĈ niedawne doniesienia o
pojawieniu sič na szlakach handlowych
Oceanu Poãudniowego lewiatana. Byþ
moİe to wãaĤnie on, a nie shangięscy
piraci, jest odpowiedzialny za znikničcie
akwitaęskiego statku “Róİa poãudnia”.
Komandor Tobas Bougrave z Królewskiej
Marynarki Alfheimu obiecaã zajĈþ sič
sprawĈ i przywróciþ spokój na akwenie, w
tym celu przeciw bestii wysãano pancernik
“Niezwycičİony”. To pierwszy od czterech
lat przypadek pojawienia sič tego
morskiego potwora i jeden z nielicznych
od stãumienia pod koniec Wojny buntu
lewiatanów.

Klejnoty sĈ wiecznie popularne

Heimburg, Wotania, Wystawa klejnotów
w Heimburskiej Galerii Paęstwowej jest
bezapelacyjnie najwaİniejszĈ imprezĈ
kulturalnĈ sezonu. Z inicjatywy hrabiego
Stapelmund zebrano tam najpičkniejsze i
najsãawniejsze klejnoty Ĥwiata. PierĤcienie,
kolie, kolczyki i brosze, arcydzieãa sztuki
szlifierskiej i zãotniczej. WĤród wielu
eksponatów znajdujĈ sič: “Gwiazda
Poãudnia” róİowy diament znaleziony w
kopalniach Ksičdza Jana, “Nadzieja”
szmaragdowa kolia ksičİnej Paumontu i
“Pãomieę Królowej Sartri” olbrzymi rubin
przywieziony specjalnie z cesarskiego
muzeum w Morgawii. Na tym ostatnim
spoczywa prastara klĈtwa dekaęskiej
bogini i wyjčty ze szkatuãki pokrytej
ochronnymi zaklčciami ma przynosiþ
rychãĈ Ĥmierþ wãaĤcicielowi. Wystawa
czynna bčdzie jeszcze dwa miesiĈce.

Zmarli drčczĈ İywych

Coteaun, Akwitania, ZatrwaİajĈcy wzrost
liczby opčtaę i nawiedzeę zanotowano
podczas ostatniego póãrocza w maãym
miasteczku
w
póãnocnej
Nordalii.
PrzyczynĈ zdaje sič byþ bliskie sĈsiedztwo
Pól ģmierci, niesãawnego miejsca bitew z
czasów Wojny. Profesor psychomancji
Jean-Luc Mepadres z Uniwersytetu w
Orseaux zapowiedziaã wysãanie w teren
najlepszych specjalistów, którzy zbadajĈ
problem i zacznĈ mu przeciwdziaãaþ.
Polecamy Panu Profesorowi zapoznanie
sič ze sposobem stosowanym od lat przez
wotaęskich
mieszkaęców
terenów
przygranicznych, to jest korzystania z
usãug koĤcielnych egzorcystów. Byþ moİe
jednak ten sposób, choþ skuteczny, wydaje
sič nazbyt postčpowym Akwitaęczykom
zbyt “niedzisiejszy”.

Ekspedycja zaginiona
Santa Luna, Tzitimime, Jak

donoszĈ nasi
korespondenci wciĈİ nie udaão sič
odzyskaþ kontaktu z ekspedycjĈ Sir
Thornisa Blasewinda. ģwiatowej sãawy
troll-odkrywca, który jako pierwszy dotarã
do zaginionego w sercu Czarnej Dİungli
prastarego Aksum, wyruszyã ponad trzy
tygodnie temu z wyprawĈ w gãĈb lasów
deszczowych Atlantydy w poszukiwaniu
legendarnego skarbu Nataleo Vasqueza.
Nieustraszony Sir Thornis zdecydowaã sič

ģmierþ w ukryciu

Santa Luna, Tzitzimime, Wiele wskazuje
na to, İe pogãoski o tym, jakoby jeden z
przywódców Nieumarãej Rzeszy, profesor
Wolsung – Magia Wieku Pary
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odpowiada wygodom oferowanym przez
wielkie, transoceaniczne liniowce.

stawiþ czoãa nie tylko ludoİerczym
plemionom i dzikim bestiom, lecz takİe
klĈtwie, którĈ obãoİone jest zãoto
konkwistadorów. Ostatnia wiadomoĤþ,
jakĈ przekazaã przez posãaęca, brzmiaãa:
“Stoimy
u
progu
wiekopomnego
odkrycia”. Od tamtego czasu wszelki sãuch
o nieustraszonym podróİniku i jego ekipie
zaginĈã.

Rocznica szkoãy dla ogrów

Brightbay, Juİ od pičciu lat dziaãa
Królewski Zakãad Wychowawczy dla
Mãodych Ogrów w Brightbay, w którym
pod staãĈ opiekĈ pedagogów te wpóãdzikie
bestie
wyrastajĈ
na
porzĈdnych
poddanych.
Wielu
wychowanków
znajduje pracč jako lokaje i straİnicy w
domach i majĈtkach znamienitych rodów.
Pochwalamy z caãego serca misjč, jakĈ
speãniajĈ pracownicy zakãadu i z góry
dzičkujemy za wszystkie datki, które
Szanowni Czytelnicy zechcĈ przeznaczyþ
na ten zboİny cel.

Talenty w winnicy

Badout, Akwitania, Wina z winnic
rodziny Badout od lat cieszĈ sič znakomitĈ
renomĈ wĤród koneserów na caãym
Ĥwiecie. Podobno kluczem do lekkoĤci i
aromatu trunku jest talent dziedziczony od
pokoleę w rodzinie wãaĤcicieli. Nizioãki z
Badout potrafiĈ bowiem wpãywaþ na
pogodč w owej okolicy i w ten sposób
zapewniajĈ dojrzewajĈcej winoroĤli idealne
warunki atmosferyczne. Inni producenci
win mogĈ im tylko pozazdroĤciþ.

Ghule w Bridgebank!

Lyonesse, PotwierdzajĈ sič doniesienia o
ghulach grasujĈcych w przemysãowej
dzielnicy Bridgebank na przedmieĤciach
Lyonesse. Zachodzi uzasadniona obawa,
İe podczas niedawnych prac nad nowĈ
liniĈ kolejki metropolitalnej nastĈpiãa
desakralizacja
tamtejszego
cmentarza
komunalnego. Apelujemy do Policji i
KoĤcioãa, by pilnie przyjrzeli sič tej
sprawie.

Wakacje Detektywa

Bawencja, Przestčpcy Wanadii mogĈ
odetchnĈþ z ulgĈ, gdyİ jak dowiedzieliĤmy
sič dziĤ rano, najsãynniejszy detektyw
Ĥwiata Holben de Selva, postanowiã udaþ
sič na zasãuİone wakacje. DokĈd wyjedzie
wãaĤciciel
najbardziej
przenikliwego
umysãu pod sãoęcem, genialny nizioãek,
znany dzički swojemu talentowi do
wykrywania wszelkiego faãszu i matactw,
imponujĈcym
wĈsom
i
czarujĈcej
osobowoĤci, jeszcze nie jest pewne.
Bčdziemy informowaþ Paęstwa na bieİaco.

Smoki w muzeum

Lyonesse, Juİ dzisiejszego wieczoru w
Muzeum Historii Naturalnej otwarta
zostanie nowa, sensacyjna wystawa.
Eksponaty przywiezione przez Ĥwiatowej
sãawy archeologa profesora Funelliego z
jego ostatniej ekspedycji w gãĈb pustyę
Sunniru przeniosĈ odwiedzajĈcych w
czasy,
kiedy
smoki
niepodzielnie
panowaãy nad Ĥwiatem. Osoby o sãabych
nerwach ostrzega sič, İe gãównĈ atrakcjĈ
wystawy jest zrekonstruowany szkielet
szangięskiego smoka, o dãugoĤci przeszão
dziewičþdziesičciu stóp!

Nad oceanem chmur

Heimburg, Wotania, Coraz popularniejsze
stajĈ sič w towarzystwie podróİe
luksusowymi
sterowcami
Wotaęskiej
Przystani Statków Powietrznych. Nikt juİ
nie ma wĈtpliwoĤci, co do bezpieczeęstwa
podniebnych podróİy, znany wszystkim
“KsiĈİč ven Keisel” odbyã juİ równo tuzin
rejsów na Atlantydč. Lot z przystani w
Heimburgu do Santa Luna w Tzitzimime
trwa jedynie niecaãe trzy doby, a komfort

Gigantyczna budowa

Lyonesse, W City rozpoczyna sič budowa
nowej siedziby Banku Brogthier. Zgodnie z
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podstarzaãy troll ostatecznie ulegã klĈtwie i
w brutalny sposób zamordowaã swojĈ
maãİonkč, córkč i trójkč jej dzieci. Dopiero
wezwany na pomoc patrol policji zastrzeliã
rozszalaãĈ bestič. Dwóch funkcjonariuszy
jest cičİko rannych, lecz ich İyciu nie
zagraİa niebezpieczeęstwo. Tak oto brak
czujnoĤci ze strony sĈsiadów i rodziny
doprowadziã
do
tragedii.
Koroner
stwierdziã, İe wielce posuničty naãóg
alkoholowy zmarãego Bricka znacznie
przyspieszyã przemianč.

zapewnieniami inwestorów wieİa z
granitu i szkãa bčdzie najwyİszym
budynkiem w mieĤcie i jednym z trzech
najwyİszych w Wanadii. Juİ teraz sensacjč
budzĈ giganty budowlane sprowadzone
specjalnie
z
Wotanii.
Kaİdego
z
olbrzymich, mierzĈcych dwadzieĤcia stóp
robotników kontroluje podczas pracy
wyszkolony czarownik.

Szybsi niİ wiatr

Lyonesse, Za trzy dni na torze wyĤcigów
konnych w Windbog pod Lyonesse
odbčdzie sič niezwykãa impreza - wyĤcigi
paromobili. Ta stosunkowo nowa tradycja
zyskaãa sobie juİ wielu zwolenników, nie
tylko na Wyspach, ale nawet na
Kontynencie. Na torze stanĈ najnowsze
modele pojazdów, specjalnie zbudowane
na tč okazjč przez najznamienitszych
konstruktorów. W zakãadach najczčĤciej
obstawia sič na “Srebrny Grom”
krasnoluda ven Tunderwinta z Wotanii i
“MyĤl” konstrukcji Perriga Dellwouth ze
sãawnym gnomem Milo Seipnyrgiem za
sterami. Milo, pamičtaj - redakcja i
czytelnicy trzymajĈ za Ciebie kciuki!

ZaplĈtane rury

Lyonesse, Pomyãki które zdarzajĈ sič
Lyonesskiej Poczcie Pneumatycznej nie sĈ
niczym wyjĈtkowym. Wie o tym bardzo
dobrze Pan Januast Ouberry, emerytowany
kolejarz zamieszkaãy przy 6 Bafflepark Rd,
New Kingplace. Od przeszão dwóch lat
regularnie trafia do niego korespondencja
przeznaczona dla jednej z aptek w
Northvalley. Jak powiedziaã nam Pan
Ouberry, szczególnie dokuczliwe staje sič
to jesieniĈ, kiedy masowo zaczynajĈ
napãywaþ zamówienia na maĤci i syropy
przeciwko
przezičbieniom.
WãaĤciciel
apteki “Pod wčİem i kogutem”, do której
przeznaczona jest wičkszoĤþ bãĈdzĈcych
przesyãek, wymyĤliã sposób na zaradzenie
sytuacji – raz na dwa dni na Bafflepark
zajeİdİa goniec i odbiera zalegãe przesyãki.
Przedstawiciele Poczty Pneumatycznej jak
zawsze wzruszajĈ ramionami i bezradnie
zrzucajĈ winč na gremliny, które zalčgãy
sič w wčĮle rozrzĈdowym Northvalley .

RozpãynĈã sič we mgle

Lyonesse, Podczas ostatniej Mgãy zniknčãa
opuszczona posesja przy Mudend 13. W
miejscu, gdzie jeszcze przed tygodniem
zrujnowana kamienica straszyãa pustymi
oknami, zdziwieni sĈsiedzi znaleĮli po
ustĈpieniu mgãy sad zdziczaãych jabãoni.
Thaumolodzy zapewniajĈ, İe pozostali
mieszkaęcy ulicy nie majĈ powodów do
obaw, odradzajĈ jednak wizyty w sadzie.
TrwajĈ prace nad ustaleniem statusu
posiadãoĤci,
co
utrudnia
nieznana
toİsamoĤþ wãaĤciciela gruntu. UrzĈd
Geodezyjny uprasza wszystkich, którzy
mogliby pomóc, o kontakt.

Masakra przy Mortuary Street

Lyonesse, Do strasznej tragedii doszão
przy Mortuary Street w robotniczej
dzielnicy Bridgebank. Thomas Brick,
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