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OG OSZENIA 
Reichen & Luegen & Partn. Lyonesse Ltd. 
zatrudni audytora. Wymagane minimum 
pi cioletnie do wiadczenie na stanowisku. 
Talent telepatyczny mile widziany. 
Bilety tanio na pierwszy lot sterowca 
„Ksi  ven Keisel II” odst pi , U-72-43. 
Opatentowane Wentylowane Kuchnie 
Firerind Gotuj , Sma , Piek  oraz gdy 
trzeba dostarczaj  wody do K pieli, a to 
wszystko na jednym ogniu. Utrzymuj  
Gor c i Dym poza kuchni . To pewne 
lekarstwo na dymi ce piece. Patent. 
Firerind i Synowie, 19, 20&21 Wigmort Str. 

NAST PNYM  RAZEM 

 
Kup bicykl Martblum-Gietz! 

Rolowane O le J zyki w konserwach. 
Firmy Porkstin&Yule. Nie do pokonania. 
No  w a w kieszeni! Portfele ze skóry 
atlantydzkiej amfisbeny. Ró ne rozmiary. 
Tylko dla prawdziwych d entelmenów. 
Skinner & S-ka, 117d Bayonet Road. 
Gotuj Jajka z opatentowanym parowym 
aparatem firmy Ironhead. Gotuje na 
twardo i na mi kko z dok adno ci  
westryjskiego zegarka. 
„I zagram na Winledon” to najnowsza 
piosenka duetu Hank Holt i Tim McKenny, 
piewana przez Charlesa Hunta. Kup 

s owa i nuty w ka dym kiosku. Piosenk  
mo na Wykonywa  Publicznie bez Licencji 
lecz nie w Teatrach i Wodewilach. 
Trattoria Volcano zaprasza mi o ników 
dobrej kuchni. W tym tygodniu polecamy 
spaghetti z klopsikami i ostrygi w bia ym 
winie z szafranem i czosnkiem. Nikt nie 
gotuje lepiej ni  rodzina Fumadore. 
Papierosy Szalupa  Nie tylko dla eglarzy.  
Kancelaria notarialna Falgent & Rook 
informuje, e t  sobot  w Oakroot Hill 
odb dzie si  odczytanie testamentu wi tej 
pami ci hrabiny Drakespire. 
Pouczaj ce Historyjki z zabawnymi 
ilustracjami znajdziecie w ksi ce dla 
najm odszych Doktora Petrinusa. Teraz nie 
musisz zna  wota skiego, eby poczyta  
dzieciom o Chudym Jasiu, Ognistej Anne 
czy Niku z No yczkami. Wydawnictwo 
Gryphon Books poleca. 

 
Periodyk dla ludzi ciekawych nowych 
wiatów! Zaprenumeruj ju  dzi ! 
wiece Fortepianowe tylko od firmy Blase 

Patented Candle Company Lyonesse. Styl i 
elegancja za przyst pn  cen . 
„B dne Ogniki” czyli nowoczesny system 
o wietlenia jadalni. Opatentowane lampy, 
od których nie zapali si  aba ur. To jest 
przysz o . Dirk Crindle, 4 Letten Rd. 
Lordzie Seadborough, proponuj  zak ad. 
Stawk  jest oczywi cie diament. Fantom. 
Wró ka Regelinda przewidzi wszystko! 
Szcz liwe numery, loterie i konkursy. 
Przepowiadanie przysz o ci, odczytywanie 
sekretów i tajemnic. W cenie seansu obiad. 
Regent’s Av. 32/2, Uldnesse. Pnm: U-72-43  
Sprz taczy, najch tniej z do wiadczeniem 
w wojskach in ynieryjnych, zatrudnimy. 
Obs uga miotaczy ognia dodatkowym 
atutem. Municypalna Kolej Podziemna, 

Redakcja: Arthur Ganschinietz 
Korespondenci: Jan Tolson, Jean du Apocalypsé, Luciano de la Vega, sir Hygin ven Martinkopf, Tanzing 
Jones, Peter ven Batchevsky, Francis Molock. 
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Naj wie sze wiadomo ci z ca ego wiata 
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Spotkanie w Quellen 
Akenfurt, Wotania, Jak donosi nasz 
korespondent,  Ksi  Kwelonii Griswald 
ven Hartenfels-Akenfurt, organizuje ma e 
przyj cie w hotelu „Palace”, po o onym w 
uroczym Quellen, najs ynniejszym górskim 
uzdrowisku Rzeszy Wota skiej. Spotkanie 
u wietni  swoj  obecno ci  mi dzy innymi 
Nast pca Tronu Trójmonarchii, Ksi  
Rudolf ven Mayerling Nimbelung, Ksi  
Susdenii-Hauen Leopold ven Denner, 
Ksi  Nordalli Werner ven Norden 
i burmistrz Heimburga, Pan Ervart Walten. 
Cho  bankiet ma by  wydarzeniem 
prywatnym, znawcy polityki wota skiej 
twierdz  i  ma on wiele wspólnego z 
planowan  wizyt  Kanclerza Henriga ven 
Loffara, w stolicy Landu. Ch odne relacje 
Ksi cia z Kanclerzem nie s  tajemnic . Obu 
Panów ró ni  pogl dy na polityk  
centralizacji i Walki o Kultur , któr  
prowadzi Kanclerz. By  mo e spotkanie w 
Quellen przyniesie koniec tego sporu. 

Królewska stacja 
Lyonesse, Po rocznym remoncie wreszcie 
ujrzeli my nowe oblicze Sambuco Wharf! 
Otwarcia stacji raczy a dokona  sama Jej 
Królewska Wysoko  Tytania. Najwi ksza 
na po udniu stacja Kolejki Metropolitalnej 
zachwyca l ni cymi marmurami i 
przestronnym hollem. Nowy uk ad stacji 
rozwi zuje problemy komunikacyjne w 
okolicy i wydatnie przyspiesza transport 
na liniach Kolei. Uroczysto  otwarcia 
u wietni y swoimi osobami Lord Major 
Miasta Lyonesse, Lady Admira  Evelinda 
Zaeterlinck, ambasador Akwitanii - diuk 
de Trafantier, naczelnik Kapitanatu Portu 

Miasta Lyonesse - Lady Karen McRoth 
oraz przedstawiciele wielu znamienitych 
rodów arystokratycznych, przemys owcy i 
socjeta. 

Rz siste opady 
Everness, Pó nocny Alfheim pad  ofiar  
d ugotrwa ych i uporczywych opadów 
deszczu. Rz siste ulewy doprowadzi y do 
zalania nadrzecznych terenów w okolicach 
Everness. Po zalaniu cmentarza w Muirn 
O’Fien pojawi y si  doniesienia aktywno ci 
co najmniej jednego utopca. W zagro ony 
rejon skierowano dodatkowe patrole 
konstabli. Dlatego zach camy Szanownych 
Czytelników do pozostania w domach, 
zapewniaj c Prenumeratorów, e nasz 
Periodyk dotrze do Pa stwa, bez wzgl du 
na okoliczno ci. 

mier  Zbrodniarza 
Agallero, Terytoria Zachodnie, Co si  
odwlecze, to nie uciecze. mier  upomnia a 
si  wreszcie po nies awnego Ericha ven 
Baelera. Ów by y wota ski  admira  jako 
jedyny ze schwytanych po zako czeniu 
Wojny venrierowskich dygnitarzy, unikn  
sprawiedliwej kary. Dzi ki wsparciu 
baronów kukurydzianych samozwa czej 
Ligi Wolnych Hrabstw, po procesie, w 
którym oskar ono go o zbrodnie wojenne, 
zosta  skazany jedynie na trzy lata 
wi zienia - za zniszczenie bawenckiego 
portu Emael. Ju  po trzech miesi cach, 
wypuszczony za „dobre sprawowanie”, 
wyemigrowa  do Winlandii, gdzie osiad  w 
ociekaj cej luksusem, dawnej posiad o ci 
koriolskiego granda. Po jego mierci, 
w zwi zku z brakiem jakiejkolwiek ywej 
rodziny, pa ac zostanie wystawiony na 
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LYONESSE CRYSTALOGRAPH 
aukcji w s ynnym Feinerrie's w Lyonesse. 
Przypomnijmy, e ven Baeler by , obok 
straconego Ottona Ven Stitza i zaginionego 
po Wojnie Gerarda Eisberga jednym z tak 
zwanych Czarnych Admira ów Nieumar ej 
Rzeszy. 

Tajemnice Lo y 
Heimburg, Wotania, Jak donosi nasz 
korespondent, w jednym z heimburskich 
klubów mia o ostatnio miejsce tajemnicze 
spotkanie. Przy drzwiach zamkni tych 
spotkali si  przedstawiciele wi kszo ci 
wota skich towarzystw spirytystycznych: 
Pradawnej Lo y O wieconych Misteriów, 
Iluminowanego Zakonu Z otej Jab oni, 
Astralnego Towarzystwa Akcyjnego, 
Towarzystwa Spirytystycznego przy 
Uniwersytecie Heimburskim, Astralnego 
Ko a Wykszta conych Panien i innych, 
których nazwy pozostaj  tajemnic . Mimo, 

e mo emy tylko domniemywa , co by o 
przedmiotem spotkania, wiele wskazuje, i  
lo e zdecydowa y po czy  swe si y. Czy 
jeste my wiadkami powstania nowego, 
wp ywowego stronnictwa na politycznej 
arenie Wotanii? 

Tajemnica Doliny W y 
Thephet, Khemre, Z uwag  ledzimy 
post py wyprawy badawczej prowadzonej 
przez znanego herpetologa prof. Liwiusza 
Schlange. Po tygodniu od wyruszenia z 
Khemre, ekspedycja dotar a do Pierwszej 
Katarakty i nied ugo wkroczy na tereny 
nietkni te cywilizacj . Celem naukowców 
jest odnalezienie legendarnej Doliny 
Haszeptut i zbadanie wyst puj cego 
jedynie tam endemicznego gatunku w a - 
Kobry Cesarskiej. Je eli wyprawa 
zako czy si  sukcesem, cesarskie w e 
b dziemy mogli ogl da  w cesarskim 
heimburskim ZOO. 

Zaginiona Hrabina 
Pallas, Eolia, Wci  nie s  znane losy 
zaginionej w tajemniczych okoliczno ciach 
hrabiny Edeltraut ven Ingelfingen-

Hohenlohe, mimo i  od feralnego rejsu 
„Zwiewnej Nimfy” min y ju  ponad dwa 
miesi ce. Przypomnijmy, e pochodz c  ze 
starego wota skiego rodu, ciesz c  si  
powszechnym szacunkiem i powa aniem 
krasnoludzk  hrabin , widziano po raz 
ostatni na pok adzie jachtu na kursie 
Pallas-Khemre. Cho  poszukiwania wci  
trwaj , coraz ja niejsze staje si , e z y los 
na zawsze oddzieli  nas od nieod a owanej 
Hrabiny. 

Lodowa mier  
Morze Zimowe, Mimo rozwoju techniki 
natura wci  nie daje si  w pe ni ujarzmi . 
Dwa dni temu dryfuj ca góra lodowa 
zderzy a si  z sere skim frachtowcem 
„Stella Maris”. Niestety, do katastrofy 
dosz o na rzadko ucz szczanym szlaku i 
nawet najbli szy statek by  zbyt daleko, by 
uratowa  cho  jednego rozbitka. Na 
wszystkich statkach w okolicy panuje stan 
podwy szonej gotowo ci. Panuje zgoda co 
do tego, i  pojawienie si  góry lodowej o 
tej porze roku, na tych wodach, jest oznak  
powa nych anomalii klimatycznych. To 
ju  trzecia podobna katastrofa w tym roku. 

Wypadek w Fabryce Golemów 
Istencja, Wotania, Do przera aj cego 
wypadku dosz o w Zak adach Moetze w 
susde skim zag biu przemys owym. 
Podczas inauguracji nowej linii 
produkcyjnej golemów zgin  za o yciel i 
w a ciciel fabryki krasnolud Heinrich ven 
Moetze. Na skutek ukrytej wady materia u 
wypaczeniu uleg o shem pierwszego 
wyprodukowanego golema. Niepozorne 
p kni cie p ytki w tragiczny sposób 
zmieni o zapis runiczny i zamieni o 
stalowego s u cego z bezdusznego 
morderc . Oprócz przemys owca zgin o 
pi ciu robotników i szef zmiany. Golema 
obezw adni  in . Imre Katorlay, odnosz c 
przy tym powa ne rany. Trwa ledztwo 
maj ce wykaza , podczas którego z 
etapów produkcji pojawi a si  wada. Prac  
linii produkcyjnej czasowo wstrzymano.  
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Zar czyny i luby 
Lord Just Seadborough ósmy Earl  Gatwer 
z o y  propozycj  Lady Beatrix Windreath 
i zosta  przychylnie przyj ty. Na znak swej 
wielkiej mi o ci Lord obdarzy  wybrank  
pier cionkiem z wprawionym Zimnym 
P omieniem, jednym z najwspanialszych 
diamentów wiata. 

Sir Ardent McRoth i Lady Constantina 
Baletine maj  przyjemno  poinformowa  
o swoich zar czynach. Z tej radosnej okazji 
zapraszaj  Bliskich Przyjació  na przyj cie, 
które odb dzie si  w posiad o ci Gryphon 
Heights w t  sobot . 

Yun Lung Li i jego ona Mo Tian Ghan 
uni enie o mielaj  si  zaprosi  Wszystkich 
Zacnych Go ci na skromny i niegodny 
pocz stunek do Smoka z Mg y, w ostatni  
noc ich wesela. 

Rozmaite Wydarzenia 
Gabinet Figur Golemicznych otwiera swe 
podwoje! Po osza amiaj cym sukcesie w 
krajach Kontynentu Mme d’Orseaux 
postanowi a udost pni  sw  niesamowit  
kolekcj  mieszka com Lyonesse. Zobaczcie 
o ywione dzi ki nowoczesnej magii i 
sekretom koriolskich kabalistów figury 
dawnych w adców, artystów, zbrodniarzy 
i bohaterów. Przyb d cie i ujrzyjcie na 
w asne oczy tajemnice i cuda przesz o ci! 
Od tej soboty na Moonlit Rd.  

Ogrody Botaniczne przy Opactwie 
Fulmonn zapraszaj  na otwarcie nowej 
Kwiatowej Ekspozycji. Przygotowana przy 
udziale Wydzia u Botaniki Egzotycznej 
Uniwersytetu Lyonesse zawiera  b dzie 
najpi kniejsze i najdziwniejsze okazy z 
wszystkich zak tków Imperium. Oficjalne 
otwarcie b dzie mia o miejsce w sobot , 
a u wietni je koncert smyczkowy na 
wie ym powietrzu oraz wspania y pokaz 

Sztucznych Ogni.  

Niepowtarzalna Okazja, Dowiedzieli my 
si  i  Pan Chlodwig Burtrof, znany z 
rozmachu wizji geniusz kinematografu, 
twórca niezapomnianej „Podró y Kolej  na 
Ksi yc”, pracuje nad nowym filmem. 
W studiach Belville, nad przepi knym 
Fairy Pond powstaj  ju  monumentalne 
dekoracje. Pan Burtrof zdradzi  nam, e 
wci  nie obsadzona jest g ówna rola 
kobieca, gdy  jeszcze nie znalaz  damy o 
wystarczaj cym wdzi ku. Drogie Panie, 
radzimy niedzielny spacer odby  po 
promenadzie nad  belvillskim jeziorem. 
Taka okazja mo e si  nie powtórzy ! 

Nekrologi 
 

W dniu wczorajszym 
w tragicznym wypadku zgin  

Sudara Pahrimi 
handlarz towarami egzotycznymi. 

O czym zawiadamia z alem 
wspólniczka w interesach 

Spinoza di Fumadore. 

 

 
Odszed  

Erich ven Baeler 
o czym informuj  

starzy znajomi. 
Czekamy. 

 

 

Wydzia  Botaniki Egzotycznej 
z alem egna 

Floriana Thistletona 
natchnionego naukowca 

odkrywc  i nieustraszonego badacza 
Lemuryjskiej Rosiczki Olbrzymiej. 
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DODATEK KULTURALNY 

Nowe wiersze Olfrida Milda 
Wreszcie pojawi  si , z dawna oczekiwany, 
tomik poezji Olfrida Milda, zatytu owany 
„Pan Bizarro”. Utwory kontrowersyjnego 
poety jak zawsze o tyle  urzekaj  
rozmachem onirycznych wizji, co budz  
dziwny niepokój. Poszczególne wiersze 
splata tematycznie w drówka tytu owego 
tajemniczego obcokrajowca a jego 
przygody i spotkania sk ania do zadumy 
nad celem i kondycj  ludzkiej egzystencji. 
Z ca  pewno ci  poezja Milda, mimo jego 
sk onno ci do niestosownych metafor, ma 
w sobie iskr  prawdziwego geniuszu.  

Lyonesskie Muzeum Zaprasza 
Dyrekcja Muzeum Lyonesskiego ma 
zaszczyt zaprosi  p.t. Cz onków Klubu 
Dyskusyjnego przy Muzeum w Lyonesse 
oraz wszelkich zainteresowanych na 
otwarcie wystawy pod tytu em: „Parowa 
podró  w XX wiek”. Celem jest ukazanie 
Szanownym Widzom niesamowitych 
wynalazków, jakie lada dzie  wkrocz  w 
nasze ycie codzienne. Wizje wynalazców i 
wizjonerów przelali na papier i p ótno 
najlepsi malarze i rysownicy pracuj cy dla 
czo owych pism Królestwa. Otwarcie 
wystawy ju  w ten pi tek. 

Nowe przygody Pana Leminga 
Zapewne ka de dziecko i niejeden doros y 
ucieszy si  na wie  o wydaniu kolejnej 
ksi ki Pani Goreslay opowiadaj cej o 
przygodach Wilifreda Leminga podczas 
jego kolejnej w drówki. Pan Leming 
rozpocz  swój ywot jako w drowiec i 
podró nik w pierwszej ksi ce z cyklu 
„Zwierz tka z Killdare” i szybko sta  si  
jedn  z g ównych postaci i ulubie cem 
wszystkich milusi skich. W najnowszej 
ksi ce pt. „Czerwone Oczy” bohater  
trafia do dziwnego zamczyska w ród 
wrzosowisk. Autorka obiecuje, e nied ugo 
b dziemy mogli przeczyta  kolejne tomy 
cyklu. 

SPORT 

Nareszcie czerwiec! 
Ca e Lyonesse z zapartym tchem czeka o 
tej chwili. Oto znów mamy czerwiec i 
zielone korty Winledonu go ci  b d  jak co 
roku najwa niejsze zawody w Tenisie na 
Trawie. Od tego roku nazwa ta zaczyna 
by  myl ca, gdy  oddano w a nie do 
u ytku nowy kort, z najnowocze niejsz  
gumowan  nawierzchni . Nic nie zak óci 
widowiska, gdy  w razie deszczu nad 
graj cymi i widowni  rozci gane b d  
p ócienne dachy. Cho  zapewne nie b dzie 
to potrzebne, gdy  jak g osi plotka Lord 
Seadborough zamówi  u najlepszych 
numerologów w kraju idealn  prognoz  
pogody. A wi c Drodzy Pa stwo – czas na 
Winldedon! 

Tytani na bicyklach 
Ciesz cy si  wci  rosn c  popularno ci  
bicykl przesta  ju  definitywnie by  li 
i jedynie niezobowi zuj c  rozrywk . Otó  
w zesz y wtorek rozpocz a si  niezwyk a 
rozgrywka – Pierwszy D ugodystansowy 
Wy cig Bicyklowy o Puchar Królowej. 
Uczestnicy maj  do pokonania (bagatelka) 
tras , która okr a wzd u  wybrze a ca y 
Alfheim. B dziemy ledzi  zmagania z 
wielkim zainteresowaniem. Tym, którzy 
nie zdecydowali si  wystartowa  polecamy 
wizyt  u bukmachera. Zak ady o to, kto z 
siedemnastu zawodników uko czy wy cig 
id  o naprawd  du e stawki. 

Róg w róg 
Dawno tak silne emocje nie towarzyszy y 
odbywaj cym si  na torze w Windbog 
wy cigom jednoro ców. Ostatecznie na 
podium stan a Miss Juvena Doven, 
dosiadaj ca niezrównanego Srebrzystego, 
która dos ownie o koniuszek rogu wygra a 
z Miss Alb  Treadsmore na B yskawicy. 
Bez w tpienia sensacj  zawodów by a 
nieobecno  faworytki, Diany Bow, któr  
wzgl dy zdrowotne zmusi y do rezygnacji 
z zawodów. Mo e by  to koniec jej kariery. 
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Khemryjska Niegospodarno  
Khemre. „Co najmniej niegospodarno ” 
te mocne s owa Królewskiego Inspektora 
najlepiej podsumowuj  stan Po udniowej 
Kompanii Handlowej. Jak wynika z ponad 
trzystu stron raportu, drobne nie cis o ci w 
ksi gach sumuj  si  do kwoty ponad 
pi ciuset tysi cy ksi yców! Pracownicy 
wy szego szczebla nie potrafi  wyja ni  
dlaczego ta astronomiczna suma nie trafi a 
do kasy Królestwa. 

ona pirata przejmuje interes 
Xiduan, Shang-In, W najwi kszym porcie 
po udniowo zachodniego Shang In odby a 
si  egzekucja nies awnego pirata Shing-Ji. 
Krwawa trzyletnia dzia alno  orka 
przynios a Kompaniom Handlowym straty 
astronomicznej wr cz wysoko ci. Mimo, i  
sprawiedliwo  w ko cu zatriumfowa a, 
nasi informatorzy z dalekiego orientu 
dalecy s  od optymizmu. Mówi si  i  
rz dy nad kilkutysi czn  armi  piratów i 
flot  z o on  z kilkuset d onek trafi y w 
r ce Pani Shing Hi-Saj, damy siedmiokro  
okrutniejszej i bardziej przebieg ej, ni  jej 
zmar y w nies awie ma onek. Kompania 
odmawia komentarzy, dodatkowa ochrona 
przydzielana ostatnio wszystkim statkom, 
mówi jednak sama za siebie. 

Ucieczka nihilisty 
Olegrad, Morgowia, Zesz ej niedzieli ze 
strze onego komisariatu Ochrany zbieg  
gro ny nihilista Vladimir Vasiliev. Zwany 
równie  Krwawym Wasylem szaleniec jest 
pos dzany o udzia  w antyspo ecznym 
spisku, którego niecne macki si gaj  od 
Czarnoborza po Wotani . Mówi si , e to 
wspólnicy Vasilieva stoj  za zamachem na 
szefa Ochrany Ko cieja Bezsmiertnego i 
tajemniczymi wypadkami w susde skich 
fabrykach. Mamy nadziej , e zbiega 
szybko dosi gnie karz ce rami  prawa.  

Pó nocna wyprawa 
Hrimthorst, Uspelholm, Znany jotu ski 
podró nik i odkrywca, Ottar Hemdillson 

przygotowuje si  do nowej ryzykownej 
wyprawy. Tym razem celem maj  by  
pustkowia pó nocnego Hrimthorstu. Mimo 
mijaj cych lat, ów dzielny cz owiek nie 
traci nic ze swojej mia o ci i animuszu. 
Ekspedycja wyruszy w ci gu miesi ca, po 
zebraniu niezb dnych zapasów. Mówi si , 

e dzi ki hojnemu wsparciu anonimowego 
wota skiego szlachcica wyprawa jest 
wyposa ona w najnowocze niejszy sprz t. 
Wiemy te , e sanie ci gn  b d  nie psy, 
lecz trenowane od szczeniaka nie ne 
nied wiedzie a w ród przewodników s  
ogry-tropiciele z plemion zamieszkuj cych 
pogórza Isarnvidru. Jak mówi sam szef 
wyprawy – wkrótce wszystkie tajemnice 
Pó nocy stan  przed nami otworem. 

Kwintet znów uderza 
Gniazdo, Slawia, Kolejny slawijski bank 
pad  ofiar  grupy w amywaczy, znanej 
jako Kwintet. Tym razem opró niono 
skarbiec Królewskiego Banku Rolniczego. 
Podobnie jak we wcze niejszych trzech 
przypadkach z odzieje zostawili jedynie 
stron  z zapisem nutowym utworu na 
kwintet d ty. Wci  nie wiadomo, w jaki 
sposób przest pcom uda o si  obej  
opatentowany system stra niczy Wolsung 
GmbH. Straty si gaj  ju  prawie miliona 
z otych or ów. Wydaje si , e w Slawii 
znów najbezpieczniejsz  lokat  jest plik 
banknotów w skarpecie pod ó kiem. 

Szcz tki Heleny odnalezione! 
Arren, Khemre, we wtorek w okolicach 
portu rzecznego Arren zauwa ono leniwie 
sp ywaj ce Tajgete szcz tki statku „Helena 
Iryjska”, w asno ci Po udniowej Kompanii 
Handlowej. Na kruchej tratwie, skleconej z 
kawa ków kad uba, marynarze pod wodz  
kapitana pana Honore Blade, porucznika 
Korpusu Kadetów XVII Pu ku Wojsk In ., 
pokonali w dwa tygodnie dystans ponad 
dwustu mil na rzece pe nej krokodyli! 
Przyczyn  katastrofy by a awaria kot a. 
Wycie czonych rozbitków przewieziono 
do Szpitala Wojskowego w Khemre. 
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LYONESSE CRYSTALOGRAPH 

Dama w Galerii 
Lyonesse, Mi o nicy wielkiego malarstwa 
nawiedzaj  Królewsk  Galeri  Portretu 
t umniej ni  zazwyczaj. Powód jest 
zrozumia y – od zesz ej soboty na czasowej 
wystawie zobaczy  mo na najs awniejszy 
obraz Ravenottia, najbardziej genialnego 
artysty renesansu. Mowa oczywi cie o 
równie pi knej co tajemniczej „Damie z 
dragonetk ”. Obraz, ubezpieczony na 
okr g  sum  miliona ksi yców, 
udost pni o Rezyjskie Muzeum Sztuk. 

Niefortunny strza  
Lyonesse, Wczorajszego wieczoru wskutek  
tragicznego wypadku przy czyszczeniu 
broni zgin  kapitan Tristan Cutterwing, 
pó elf. a ujemy, e tak szybka kariera 
wojskowa (zmar y Tristan Cutterwing by  
najm odszym oficerem, który w okresie 
ostatnich siedmiu lat zosta  mianowany na 
kapitana) zosta a przerwana w tak 
drastyczny sposób. Ironia losu jest tym 
wi ksza, e mier  odebra a oficerowi 
mo liwo  polemiki z pewnymi przykrymi 
plotkami na temat prywatnego ycia kpt. 
Cutterwinga a w szczególno ci jego 
osobliwej za y o ci z pewnym wysoko 
urodzonym poet . 

Zmiany w zarz dzie McRoth 
Lyonesse, Nowe czasy wymagaj  nowych 
przywódców – równie  w motoryzacji. 

wiadczy o tym ostatnia zmiana na 
stanowisku zast pcy prezesa koncernu 
McRoth, producenta znanych na ca ym 
wiecie luksusowych paromobili. 

Odchodz cego sir Thomasa Bayteana 
zast pi sir Ardent McRoth, m odszy syn 
przewodz cego firmie sir Irvinga. Pewnym 
zaskoczeniem jest pomini cie w tych 
zmianach kadrowych starszego z dwóch 
braci McRoth. Zdaj  si  potwierdza  
pog oski o niesnaskach na onie rodziny 
milionerów. By  mo e prawd  oka  si  
szeptane w kuluarach Tintagel District 
informacje o tym, e m ody, energiczny i 

bajecznie bogaty sir Charles McRoth chce 
za o y  w asn , niezale n  firm . 

Mgliste niepokoje 
Blackstone, Z a pogoda bywa powodem 
ró norakich przykrych zdarze . Dobitnym 
dowodem, s  niepokoje, które mia y 
miejsce w dzielnicy Blackstone podczas 
ostatniej Mg y. W bójkach w barach, 
pubach i na ulicach zgin  prawie tuzin 
osób, a trzy razy tyle odnios o rany.  
Konstabl Smith z posterunku Blackstone, 
któremu zawdzi czamy te dane, uwa a e 
niepokoje s  cz ci  wojny mi dzy 
lokalnymi otrzykami, handlarzami 
lotosem z Jaksun Town, orkowymi 
triadami z Pothill i scylijskimi rodzinami 
nizio ków z Quirinale. Doceniaj c 
z o ono  teorii i niew tpliwie szerok  
wiedz  konstabla Smitha sk aniamy si  
raczej ku z o eniu incydentu na karb 
zwyk ej irytacji spowodowanej smogiem i 
Mg . 

mia y awiator 
Lyonesse, Trwaj  przygotowania do 
kolejnego mia ego wyczynu, który sta  si  
ma kolejnym kamieniem milowym 
wspó czesnej awiacji. Tym razem znany ze 
swej szale czej wr cz odwagi i ognistego 
temperamentu porucznik Olafsonn postara 
si  oblecie  wokó  Winlandii bez 
mi dzyl dowania. Kluczem do sukcesu 
ma by  specjalna viwerna, której 
nadzwyczaj pojemne baterie maniczne 
b dzie mo na adowa  podczas lotu. 

mia emu trollowi nie przeszkadza fakt, e 
dotychczasowe próby zastosowania tej 
technologii zako czy y ywot spopielone 
piorunami, których moc stara y si  
okie zna . Mo e nadzieja porucznika le y 
w tym, i  jego sponsor, z wszech miar 
kontrowersyjny sir Avril Zeaterlinck, nie 
zwyk  wspiera  spraw przegranych. 

Porwania czy ucieczki? 
Bridgebank, Mroczne widmo wisi nad i 
tak ponur  dzielnic  Bridgebank. W ci gu 
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ostatnich dwóch tygodni zg oszono 
zagini cia pi tki dzieci. Podsycane panik  
plotki wspominaj  o ponad tuzinie innych 
zagini . Nie wiadomo jeszcze na ile 
powa nie nale y spogl da  na te historie. 
By  mo e dzieci z tej dzielnicy, 
pozbawione w a ciwego wychowania, 
uciekaj  po prostu przed prac , któr  
powinny si  zajmowa . Na wszelki 
wypadek jednak, przestrzegamy Naszych 
Czytelników – lepiej, eby guwernantki 
zajmuj ce si  waszymi pociechami omija y 
Bridgebank szerokim ukiem.  

Niecodzienne taksówki 
Lyonesse, Coraz wi cej mieszka ców 
naszego miasta docenia walory Tetery, 
jako rodka transportu. W godzinach 
szczytu zatory na mostach s  nie do 
unikni cia i przeprawa odzi  staje si  mi  
odmian . Jest to równie , jak si  okaza o, 
alternatywa op acalna dla przewo ników.  
Powsta y ju  dwie pierwsze korporacje 
taksówek wodnych – maj ca siedzib  w 
Quirinale grupa gondolierów z „Brottoni 
& Brottoni & Co.” oraz szczyc cy si  flot  
d onek „Deszczowy Smok” pana Hong z 
Pothill. Wiemy, e o koncesj  stara si  
grupa gnomich przedsi biorców ze Svart 
Thule, wspierana przez lokalnego 
producenta odzi parowych. Taka sytuacja 
mo e nas tylko cieszy , wszak zwi kszona 
konkurencja to lepsza jako  us ug. 

Krwawy skandal 
Clairvale, B ogi, leniwy spokój najdro szej 
dzielnicy zosta  strzaskany w najbardziej 
brutalny ze sposobów. Na obrze ach 
Lasku Ferret znaleziono zbezczeszczone i 
okrutnie zmasakrowane zw oki m odej 
kobiety. Zdarzenia takie s  wstrz saj ce, 
nawet gdy dochodzi do nich w Bridgebank 
czy Blackstone. Trudno wi c nawet uj  w 
s owa niepokój, jaki budz  w okolicy 
zamieszka ej przez najbardziej szanowane 
rody Alfheimu. Niepokój podsyca jeszcze 
reakcja rodziny Zaeterlinck, której posesja 
znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie 

feralnego miejsca. Ekscentryczni elfi 
arystokraci zdecydowanie odmówili 
komentarzy na temat zaj cia. Nie powinno 
nas to dziwi , gdy  taka sama by a reakcja 
na pytania o na ogi Ausiana Zeaterlincka, 
hulaszcze ycie Avrila, dziwaczne hobby 
sir Titusa, prawd  za plotkami o silnej 
domieszce trollowej krwi oraz inne tematy, 
które w ci gu ostatnich lat interesowa y 
naszych czytelników. 

Spr ynowy Jack! 
Lyonesse, Coraz cz ciej do naszej redakcji  
trafiaj  listy i pneumy od zaniepokojonych 
czytelników z ca ego miasta donosz cych o 
dziwacznym indywiduum, które zacz o 
n ka  nocnych spacerowiczów. Ofiar  
napa ci padaj  zarówno m czy ni, jak i 
kobiety, gdy  zbójem kieruje zarówno 
chciwo  jak i le poj ty romantyzm. 
Spr ynowy Jack, bo tak ochrzci a go 
publika, pojawia si  ubrany w dziwaczny 
czarny mundur, p aszcz z czerwonym 
podbiciem i he m zakrywaj c  twarz 
groteskow  mask . Swe miano zawdzi cza 
mechanicznym butom, które pozwalaj  mu 
przeskoczy  najwy szy nawet mur. 
Drodzy Czytelnicy, w przeciwie stwie do 
Policji traktujemy te doniesienia powa nie 
i do o ymy stara , eby wyja ni  mroczny 
sekret z oczy cy. 

Skrzydlaty Klient 
Lyonesse, Niezwyk ego klienta obs uguje 
rankami Mr. Bott z kiosku przy Beanstreet. 
Jest nim Rupert, doros y samiec gryfa 
kar owatego. Dzie  w dzie , Rupert l duje 
przed kioskiem, pozwala panu Bottowi 
wyj  pieni dze z woreczka przy obro y, 
po czym odlatuje z gazet  w dziobie. 
Gazet  czyta pó niej pan Leon Mellow, 
nizio ek. „Pozna em Ruperta dwa lata 
temu, gdy grzeba  w moim mietniku. 
Oswaja em go, a  wpad em na pomys , 

eby lata  po gazet . To musi by  atwe, 
skoro potrafi to nawet spaniel mojego 
s siada.” opowiada pan Mellow „Uda o 
si , ale tylko dzi ki pieczeniom mej ony”. 
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