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OGâOSZENIA
Stereofonoimaginograf! juİ niedãugo prof.
Kellermoore z Katedry Krystalomancji
Uİytkowej zaprezentuje swój najnowszy
wynalazek. Prezentacja odbčdzie sič w
sobotč w poãudnie w Ogrodach Opackich.

i

trunkami

z

Kapãana ze Ĥwičceniami przy budowie
luksusowego osiedla zatrudnič od zaraz.
DoĤwiadczenie budowlane nie konieczne.
Mile widziana wiedza o prealfijskich
zwyczajach funeralnych. Pneuma: D-09-81.

PRZENOģNY FONOGRAF

Kancelaria notarialna Falgent & Rook
umowy, zaklinanie Prawdziwych Imion,
sankcjonowanie zakãadów i przysiĈg.
Pensjonat dla Panien chcĈcych zaİyþ kilku
miesičcy spokoju z dala od wielkiego
miasta. Zdrowe nadmorskie powietrze.
Wykwalifikowana
sãuİba.
Dyskrecja.
Skrytka Pocztowa 9, Brightbay.
CzčĤci do golemów tylko dobrej jakoĤci
pilnie kupič. P. Noccio, 3 Sovereign Rd.
Lestaulacia ģmaĮoęci ģmok zaplasia na
doskonali Ĥangijki, liĮ po kantoęski z
waziwa, i piĤna dufa won-ton! NajlepĤa
kufnia ĤangijĤka w Lyonesse! Psijþ, nie
poĮaujiĤ! Moor St. 23, Pothill.
Wina skyllijskie, makarony, przyprawy,
owoce morza, windykacja dãugów. Luigi
Bonano i Synowie, Port Av. 34, Quirinale.
Horoskopy, opracowane zgodnie z
najnowszymi osiĈgničciami numerologii.
Bierne i aktywne. Thom Leant, 1 Short Rd.
Opatentowana farba wybielajĈca dla
kotów. Trzymaj pecha z dala od siebie.
Wičcej informacji pneumĈ: K-15-15
Dyplomowany Dentysta, plomby, rwanie,
korony, protezy, w tym eksperymentalne
golemiczne. 35 Toothfairy Place, D-12-13.

Taęcz gdzie i kiedy chcesz
Wybierz swój czas i muzykč
Jasnowidza na wyjazd pilnie.

Kanaãy na powierzchni Rohtnira prawda
czy faãsz – wykãad z rycinami i dyskusja.
Prowadzi prof. G. Highen, Uniwersytet
Lyonesse, sobota, piĈta po poãudniu.

Zaufanego Dekaęczyka na stanowisko
lokaja poszukuje hrabia Cunterroad Jr.
Hydraulika ze Slawii pilnie zatrudnič.
Pneuma S-23-12.

Bibliotekarza pilnie do uporzĈdkowania
rodzinnej biblioteki poszukujemy. Bracia
Rupert i Evan McDorth, Loathmore Court,
West Clairvale.

Nowa Restauracja na Wigmort Street!
Szefowie kuchni z caãego Ĥwiata ugoszczĈ
Cič najznakomitszymi daniami wprost z
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NajĤwieİsze wiadomoĤci z caãego Ĥwiata
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LYONESSE, 15.X.1899
Historycy nie sĈ zgodni. Na szczčĤcie
jednak, na skutek tajemniczego wypadku,
prace nie zostaãy ukoęczone. Niedãugo
MilczĈca Puszcza pokryje równieİ te,
ostatnie pamiĈtki po niemiãej przeszãoĤci.

Zaþmienie nad WanadiĈ

Montecueno, Akwitania, W ten weekend
mieszkaęcy basenu Morza Wewnčtrznego
bčdĈ Ĥwiadkami niecodziennego zjawiska.
Po raz pierwszy od przeszão þwierþwiecza
nad WanadiĈ bčdzie moİna zaobserwowaþ
caãkowite zaþmienie Sãoęca. Fascynacja
jakĈ fakt ten wzbudziã wĤród astrologów i
kosmografów, jest zrozumiaãa. Okazuje sič
jednak, İe zaþmienie jest nie tylko
wydarzeniem naukowym, lecz i okazjĈ do
rozrywki. Kasyna w Montecueno oferujĈ
moİliwoĤþ
obstawiania
zakãadów
dotyczĈcych
zjawisk
towarzyszĈcych
ponoþ peãnym zaþmieniom sãoęca. Wedãug
Monsieur Phillipe’a Rienne, najczčĤciej
typowane sĈ: próba wskrzeszenia ven
Riera (lub innego ze znanych liczów),
przebudzenie nieznanego dotĈd smoka
oraz astralna inwazja Demonicznych
Lordów. ZastanawiajĈce jest, jak wielu
hazardzistów ulegão tej sprzecznej z naukĈ
i İerujĈcej na opacznym rozumieniu
historii mani.

Piracka Fortuna

Tierra de Nadie, Tzitzimime, Na maãej
wysepce w koriolskim archipelagu Uribe
odkryty zostaã niezwykãy skarb piracki z
XVIII wieku. WieĤþ gãosi, İe wĤród
znalezionych precjozów znajduje sič
mičdzy legendarny szafir Madre del Mar,
zãote figurki tzitzimskich boİków i inne
kosztownoĤci, zdobyte przez sãawnego
korsarza Ormonda Wighta. Znalazcy
fortuny pragnĈ zachowaþ anonimowoĤþ,
jednak juİ wkrótce nasi Czytelnicy mogĈ
liczyþ na nowe wieĤci. JednoczeĤnie
ostrzegamy podróİnych, İe zdaniem
Ministerstwa Dyplomacji koriolska flota
nie jest w stanie zagwarantowaþ peãnego
bezpieczeęstwa cywilnym statkom w
obrčbie archipelagu Uribe.

KolejĈ na Lunč?

Tajna broę ven Riera?

Lyonesse, Binko Marble, znany alfheimski
magnat kolejowy (sãynny gãównie dzički
wagonom czwartej klasy, które pojawiãy
sič w pociĈgach jego spóãki) szczodrĈ rčkĈ
rzuca projektantom czek na dwieĤcie
tysičcy (sic!) ksičİyców. Ta oszaãamiajĈca
nagroda przypadnie temu, kto jako
pierwszy przedstawi gotowe plany Kolei
Ksičİycowej. Chce sič rzec: dİentelmeni,
do desek kreĤlarskich, fortuna czeka! Jak
donoszĈ redakcyjne chochliki, szczodroĤþ
pana Binko moİe wynikaþ z faktu, iİ juİ
siedem
lat
temu
opatentowaã
w
Królewskim
Urzčdzie
Patentowym

Hartenfels, Wotania, ģlady przedziwnej
instalacji odnaleziono w odludnej dolinie
w masywie Hartenfelsu. WĤród resztek
zabudowaę gospodarczych, zagubieni
turyĤci (sir Avril Zaeterlinck z Lyonesse i
Alva ven Britznebel z Heimburga) ujrzeli
pčkničte dziaão monstrualnych rozmiarów.
Rozerwana lufa dãugoĤciĈ przekraczaãa
dãugoĤþ niejednego pociĈgu towarowego.
Czy to monstrualne narzčdzie zniszczenia
miaão byþ owĈ TajnĈ BroniĈ, nad którĈ w
ostatnich
latach
Wojny
pracowali
naukowcy i magowie kanclerza-licza?
Wolsung – Magia Wieku Pary
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Stal na Wagč Zãota

moİliwoĤþ podróİy na Lunč KolejĈ. Mimo
wiary, jakĈ pokãadamy w profesjonalizmie
panów projektantów, podejrzewamy, İe
Ĥmiaãy pomysã poczeka jeszcze trochč na
realizacjč.

Ys, Na gieãdzie towarowej w Ys wrze. Po
dãugim okresie wzglčdnego spokoju ceny
stali niespodziewanie wzrosãy, praktycznie
destabilizujĈc sytuacjč na Ĥwiatowych
rynkach. Jak tãumaczy profesor Cedrica
Beetlewing z Królewskiego Towarzystwa
Numerologicznego, nagãa zmiana kursu
spowodowana jest zwičkszonym popytem.
Innymi sãowy, ktoĤ skupuje olbrzymie
iloĤci stali. Na szczčĤcie ciekawostki ze
Ĥwiata przemysãu i handlu nie powinny
wpãynĈþ nijak na İycie czytajĈcych nasz
periodyk Dam i Dİentelmenów.

LatajĈcy Kocioã

Hauen, Wotania, Kuriozalne zdarzenie
miaão miejsce w Fabryce Lalek Herr Geista.
Stalowy kocioã uİywany do mieszania
gutaperki zostaã wskutek niekontrolowanej
reakcji alchemicznej silnie naszpikowany
esencjĈ İywioãu powietrza. Mimo szybkiej
akcji ratowniczej, İelazny gigant oderwaã
sič od podãogi, przebiã dach hali fabrycznej
i odleciaã z wschodnim wiatrem w stronč
granicy z AkwitaniĈ. Do czasu montaİu
nowej instalacji fabryka stančãa – wyglĈda
na to, İe produkowana tam pičkna lalka
Izabella pozostanie jeszcze przez jakiĤ czas
nieosiĈgalna.

Tajemnicza Wyspa

Ocean Poãudniowy, Dziwaczne wieĤci
przywiózã do Fort Lancel szkuner „Dagon”
pãynĈcy z poãudniowej Lemurii. Kiedy
sztorm zniósã statek wiele mil od
wyznaczonego kursu, zdumiona zaãoga
ujrzaãa tajemniczĈ wyspč, nie zaznaczonĈ
na İadnej mapie. Wprost z fal wynurzaãy
sič olbrzymie, omszaãe budowle. „Byão w
nich coĤ bluĮnierczego, zdawaãy sič byþ
starsze niİ sam czas. Ich konstrukcja lİyãa
rozumowi, a niepokojĈce kĈty, pod jakimi
zaãamywaãy sič Ĥciany, nie wyglĈdaãy na
dzieão ludzkiego umysãu.” opowiada pan
H. F. Liebekraft, nawigator Dagona. UrzĈd
Kartografii stanowczo zaprzecza, by we
wskazanym obszarze znajdowaãy sič
jakiekolwiek wyspy.

Kuriozalny Wykãad

Heimburg, Wotania, Stara, szacowna aula
Politechniki Heimburskiej byãa ostatnio
Ĥwiadkiem wydarzeę, pasujĈcych raczej do
wodewili i kabaretów w Comedians’ End.
Znany ze swoich kontrowersyjnych teorii
Doktor Diesler, postanowiã zaprezentowaþ
podczas wykãadu swój nowy wynalazek,
„barierč ogniowĈ Dieslera, skutecznie
chroniĈcĈ przez wszelakimi groĮnymi
przesyãkami, które mogĈ trafiþ do nas
przez pocztč pneumatycznĈ”. Podczas
pokazu zapaliãa sič katedra oraz tablica, a
rozİarzona kapsuãa omal nie wywoãaãa
poİaru w uniwersyteckiej sieci pneumy.
Jak stwierdziã w wypowiedzi dla naszej
gazety Dr Pflintz z Katedry Golemologii:
„To kolejny szalony pomysã Dieslera! Tym
razem przebiã nawet te swoje dziwaczne
teorie o podróİach windĈ na Lunč, czy
venrierowskiej partyzantce miejskiej przy
uİyciu ghuli!”. Caãa redakcja, z myĤlĈ o
rozrywce Naszych Czytelników, trzyma
kciuki za dalszĈ karierč naukowĈ Doktora
Dieslera.
Wolsung – Magia Wieku Pary
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Porwanie Profesora

Ilsadora, Koriola, Znany koriolski teoretyk
historii magii, prof. Hernando Loboscado
zostaã w zuchwaãy sposób porwany sprzed
budynku Uniwersytetu Królewskiego, w
którym miaã wygãosiþ wykãad na temat
znaczenia koniunkcji planet w magii
rytualnej na przestrzeni wieków. Motywy
ani toİsamoĤþ porywaczy nie sĈ znane.
ģwiadkowie zauwaİyli jedynie jak dwóch
ubranych na czarno mčİczyzn wciĈgaão
profesora do paromobilu nieznanej marki.
Poszukiwania trwajĈ.
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KRONIKA TOWARZYSKA

Tatnka Tim, wraz ze swoim ObwoĮnym
Spektaklem Winlandzkim po sukcesach w
Alfheimie Zamorskim i w drodze na
kontynent odwiedza Lyonesse! PrzyjdĮ
i zobacz cuda i dziwy Dzikich Hrabstw:
Taniec Bizonów, Wódz SiedzĈcy WĈİ, Vice
Spade – Karciarz Doskonaãy, Miss Sweet i
Noİownik Samuel oraz niepowtarzalny
Tatanka Tim, Mistrz Lassa i Rewolweru.
Tylko w tym miesiĈcu w Keels Town!

Zarčczyny i Ĥluby
Lord i Lady Shinethistle zapraszajĈ
krewnych i przyjacióã na obchody setnej
rocznicy ich Ĥlubu, które odbčdĈ sič w
rezydencji Wyrdstone Court w przyszãy
weekend.
Binko Marble i Marta Hudelson
zapraszajĈ na przyjčcie zarčczynowe, które
odbčdzie sič w przyszãy piĈtek w
ekskluzywnym pociĈgu podróİujĈcym na
linii Lyonesse-Brightbay. Odjazd z Dworca
Tytania o czwartej po poãudniu.

Nekrologi

]^

W nagãy sposób opuĤciã ten padóã
wspaniaãy i szczodry gnom
filantrop i dobroczyęca
nieodİaãowany bliski krewny
Prot Malheur
O czym zawiadamiajĈ
nieutuleni w İalu
prastryjeczni bratankowie
z Lyonesse.

Hrabina Farkash informuje, iİ poniewaİ
Ĥwieİo przybyãa z Czarnoborza, nie
miaãaby nic przeciwko towarzystwu
dobrze urodzonego dİentelmena, który
przekonaãby jĈ o uroku Lyonesse.

Rozmaite Wydarzenia
Niezwykle Pičkna Kreacja Ms Lottersmith
przykuãa naszĈ uwagč wczoraj w
Ogrodach
Opackich.
W
godzinach
popoãudniowych panna Lottersmith wraz
ze swĈ szanownĈ kuzynkĈ IanowĈ Ponder,
spacerowaãa
w
okolicach
Muszli
Koncertowej dajĈc nam moİliwoĤþ z
niekãamanym podziwem oglĈdaþ nader
szykownĈ suknič i lekko ekstrawaganckĈ
garsonkč. Jak sãychaþ w pewnych sferach,
panna Lottersmith zmieniãa swego krawca
na p. de Arnie z Orseaux. Gratulujemy
smaku!

]^
]^

Po dãugiej chorobie zmarã
Doktor Ludwig Sheperd
pionier badaę nad
nekrobami
i niestrudzony propagator szczepieę.

]^

]^

WyĤcigi w College Park. Jutro o godzinie
piĈtej rozpocznie sič organizowany przez
wolontariuszy z lokalnego oddziaãu Armii
Zbawienia
dobroczynny
festyn
na
Ĥwieİym powietrzu. W programie mičdzy
innymi doroczne zawody w jeĮdzie na
prosiaku, wyĤcigi w workach i konkurs
rozpalania ognisk. Odbčdzie sič równieİ
charytatywna licytacja pamiĈtek po inİ.
Giovannim Petto, zgodnie z testamentem
Szacownego Zmarãego.

Dom Handlowy d’Arrots
z İalem İegna
Giovanniego Petto
inİyniera golemologa
kolekcjonera
wieloletniego dyrektora
Dziaãu Zabawek.

]^
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Kontrowersyjne Badania

Sezon Rugby w peãni

Na miesiĈc przed planowanym wydaniem
alfheimskim ksiĈİka sãynnego etnologa i
badacza antycznych cywilizacji prof.
Schaffera ma odium skandalu. Jego teorie i
praktyka badania kultur pierwotnych
poprzez maksymalne sič do nich zbliİenie
nie wydajĈ sič byþ godne dİentelmena.
Ponoþ prof. Schaffer opublikuje w swojej
ksiĈİce relacjč z astralnej podróİy, jakiej
miaã dokonaþ po spoİyciu mistycznych
roĤlin, wraz z pewnym winlandzkim
szamanem.

Rozgrywki Miejskiej Ligi Rugby juİ na
póãmetku. Co nie byão trudne do
przewidzenia, prowadzĈ ubiegãoroczni
zwycičzcy - druİyna trolli z New Forge
pod wodzĈ Franka „Huragana” Castello.
Drugie miejsce przypada zespoãowi
Przčdzalnia Riverside, trzecie zaĤ zdobyãy
Limuzyny McRotha. W dole tabeli, o krok
od spadku do niİszej ligi balansujĈ gnomy
z Naprzód Thule. Z niecierpliwoĤciĈ
czekamy na nastčpnĈ kolejkč rozgrywek.

Sezon Romansów Naukowych

Druİyna jotuęskich gimnastyczek bierze
palmč pierwszeęstwa w dorocznych
zawodach gimnastycznych w Lyonesse.
Dzički
spektakularnemu
wystčpowi
mãodziutkiej Shundie Frygg w konkurencji
z koãem i z wstĈİkĈ zespóã z kontynentu
przesunĈã sič na czoão tabeli i pozostaã tam
do koęca konkursu mimo fenomenalnego
wystčpu naszej rodaczki, miss Evangeliny
Ribbons.

Jotuęskie gimnastyczki górĈ

NiespotykanĈ popularnoĤciĈ cieszĈ sič w
ostatnim czasie romanse naukowe. Bez
wĈtpienia
mistrzem
tego
gatunku,
traktujĈcego o moİliwych zastosowaniach
nowej magii, jest akwitaęski pisarz Valere
Jusper. Na kontynencie ukazaãy sič dwie
kolejne ksiĈİki jego autorstwa: „Safari na
Fregyi” oraz „Podgwiezdni Podróİnicy”.
Kto ciekaw jest przygód dwójki myĤliwych
przeniesionych cudem na drugĈ planetč od
Sãoęca, czy losów niezwykãego statku
powietrznego, musi poczekaþ jeszcze
trochč. Alfheimskie wydanie za miesiĈc.

Kolosy w akcji

I znów zaskakuje nas daleki Orient. Byþ
moİe niektórzy nazwĈ to maniĈ, inni modĈ
na Ozumu. Lord James III Corlington
sprowadziã do Crystal Hall prawdziwych
tytanów! Ozumscy zawodnicy tradycyjnej
sztuki zapasów Tsunamo zaprezentujĈ
swój kunszt zdumionej publicznoĤci! Tylko
jutro i pojutrze w Crystal Hall.

Nowe Odkrycie dr McCroft

Doktor Karen McCroft, znana równieİ jako
Tenesee Doors w spódnicy opublikowaãa
ostatnio w „PrzeglĈdzie Królewskiego
Towarzystwa Archeologicznego” szerokĈ
monografič dotyczĈcĈ shangijskiej poezji
religijnej z VIII wieku p.J. Jeden z
utworów, w tãumaczeniu panny McCroft
publikujemy dla naszych Czytelników:
Prosto w przestrzeę
ãuski pod tronem z nefrytu
niesie mnie ponad Ĥwiat
JednoczeĤnie oĤmielamy sič przypomnieþ,
iİ lady Karen McCroft, po nadaniu jej
tytuãu szlacheckiego za doniosãe odkrycia
na polu archeologii, przewodzi w naszym
rankingu „Najlepsza partia stolicy”.

Regaty Uniwersyteckie

Regaty miedzy osadami wyİszych uczelni
miasta Lyonesse rozpocznĈ sič juİ za
tydzieę. Wszystkich chčtnych obserwowaþ
zmagania dzielnych wioĤlarzy zapraszamy
do Ogrodów Opackich. Trybuny A, B, D
i E bčdĈ zamkničte dla publicznoĤci.
ZmagajĈ
sič
Uniwersytet Lyonesse,
Uniwersytet
Cattleford,
Narodowy
Uniwersytet Prawa Kanonicznego oraz
Uniwersytet Królewski w Exter.
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zãej pogody nikt nie ucierpiaã. „Takie
paskudne noce zdarzajĈ sič co kilka lat,
musieliĤmy sič przyzwyczaiþ” mówi major
Tweeds.

Zabójcza Fortuna

Mercatin, Akwitania. Któİ nie chciaãby, by
fortuna spadãa mu z jasnego nieba? Trzeba
uwaİaþ, bo İyczenia mogĈ sič speãniþ w
najmniej oczekiwany sposób. Przekonaã sič
o tym Ĥwičtej pamičci Pan Prot Malheur,
(gnom) powszechnie znany i szanowany
prawnik. W zeszãĈ Ĥrodč zginĈã nagãĈ
ĤmierciĈ, na trawniku przed wãasnym
domem, uderzony spadãym z nieba
meteorem. Bolid byã rozmiarów sporej
wazy i, co niezwykãe, w caãoĤci skãadaã sič
z czystego zãota. Gdyby nieszczčsny Pan
Malheur przeİyã wypadek, staãby sič
wãaĤcicielem sporej fortuny, która obecnie
przypadnie spadkobiercom. KomentujĈc
zdarzenie, Mr. Hudelson z Obserwatorium
w Treecoven stwierdziã, iİ wiele z ciaã
niebieskich zbudowane jest z cennych
mineraãów. Czyİby przyszãoĤþ górnictwa
kryãa sič nie pod naszymi stopami, lecz w
górze, na sklepieniu niebieskim?

Tajmycka Tajemnica

Olegrad, Morgowia, Ze stolicy carskiej
Morgowii wyrusza wãaĤnie ekspedycja
badawcza organizowana przez Sir Daffyda
Oxenborough i Hektora hrabiego Stronoff.
Cel wyprawy to ostateczne wyjaĤnienie tak
zwanej tajemnicy tajmyckiej. Dİentelmeni
planujĈ odkryþ przyczyny eksplozji, która
przed trzema laty powaliãa olbrzymie
poãacie tundry. Jak dowiedzieliĤmy sič, w
skãad grupy wchodzĈ oprócz naukowców
równieİ magowie rytualiĤci i co najmniej
jedno medium.

Konferencja Astrologów

Sternschanze, Wotania, Jak donosi nasz
korespondent, tej jesieni strzeliste mury
zamku Sternschanze bčdĈ Ĥwiadkami
spotkania
najĤwietniejszych
umysãów
wspóãczesnej nauki. SwojĈ obecnoĤþ na
zorganizowanym
przez
sympozjum
Wanadyjskie Towarzystwo Astrologiczne
potwierdzili profesorowie i inİynierowie z
uniwersytetów caãej Wanadii. W alpejskim
zamku zjawiĈ sič równieİ osoby prywatne,
wynalazcy, milionerzy. Gospodarz, Hrabia
ven Schattendorf, udostčpni goĤciom swoje
sãynne obserwatorium astrologiczne. Nie
wiadomo na jakie tematy bčdĈ radziþ tak
sãynni astrologowie i kosmografowie,
bowiem program obrad objčty jest ĤcisãĈ
tajemnicĈ. Nie wĈtpimy jednak, İe pod
rozgwieİdİonym
wotaęskim
niebem
poruszone zostanĈ sprawy co najmniej
niebanalne.

Zorza nad Alfheimem

Everness, Nocne niebo nad póãnocnym
Alfheimem rozĤwietla od dwóch dni zorza
polarna. Uniwersytet w Lyonesse wysãaã
juİ na miejsce grupč badawczĈ, która ma
wykorzystaþ owĈ niespodziewanĈ okazjč
do zebrania nowych informacji o tym
zjawisku atmosferycznym. To chyba
pierwsza w historii okazja, by kolory z
przestworzy podziwiaþ tak daleko na
poãudnie.

CieĤnina we Mgle

Sãupy Tytanów, Nad wyraz gčsta mgãa i
wielkie zachmurzenie spowodowaãy, İe
jedyna cieĤnina ãĈczĈca Ocean Tetydzki z
Morzem Wewnčtrznym byãa praktycznie
nieİeglowna. Wiele statków handlowych
musiaão awaryjnie szukaþ schronienia w
pobliskich portach Korioli lub Lemurii
Koriolskiej. W nocy sytuacjč pogorszyã
nagãy sztorm, który spčdziã z morza resztki
ryzykantów. StacjonujĈcy na Sãupach
garnizon alfheimski zapewnia, İe mimo
Wolsung – Magia Wieku Pary

Tyfo znów dymi!

Tyfo, Eolia, szczyt kamienistej wysepki w
wybrzeİy Eolii znów bucha kãčbami
gčstego dymu. Zdaje sič, İe najwičkszy
wulkan Wanadii budzi sič z drzemki.
Geomanci twierdzĈ, İe erupcja nastĈpi za
niecaãy miesiĈc, zalecamy wičc ostroİnoĤþ.
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Rozszalaãy NiedĮwiedĮ

Mieszkaęcy pobliskich domów, którzy
pierwsi przybyli na miejsce, znaleĮli na
wypalonym poboczu podmiejskiej drogi
fragmenty pogičtego metalu. O wielkiej
sile wybuchu Ĥwiadczy powierzchnia, na
jakiej byãy rozrzucone. Zdaniem konstabli,
miaãa tam miejsce katastrofa paromobilu,
zapewne eksperymentalnej konstrukcji.
Nie odnaleziono İadnego ciaãa, wičc
pechowy kierowca zapewne uszedã z
İyciem.

Lyonesse, Olbrzymi niedĮwiedĮ grasuje w
lasach na póãnoc od Lyonesse. Nikt İywy
nie widziaã jeszcze potwora, ale w kilku
miejscach znaleziono wyraĮne Ĥlady. Bestia
moİe mieþ nawet do czterech metrów
dãugoĤci i waİyþ ponad dwie tony.
Mieszkaęcom dzielnic na póãnocy miasta
radzimy nie wychodziþ z domu po
zmroku. Komisarz METu zapewnia, İe
PUK sprawdziã caãĈ ewidencjč trollowych
rodzin i ponad wszelkĈ wĈtpliwoĤþ
zdementowaã krĈİĈce w pewnych krčgach
pogãoski..

UroczystoĤci w Obserwatorium

Treecoven, Królewskie Obserwatorium
Astrologiczne w Treecoven przygotowuje
sič do obchodów 325ciolecia dziaãalnoĤci.
Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji, w
których bčdĈ mogli wziĈþ udziaã wszyscy
mieszkaęcy Lyonesse. JeĤli jeszcze nie
staãeĤ na Poãudniku Zerowym, nie
widziaãeĤ wzorca jarda, zegara mierzĈcego
czas uniwersalny, ani nie spoglĈdaãeĤ
przez lunetč na niebo nad stolicĈ,
koniecznie odwiedĮ obserwatorium.

Nastčpca Creidnallenu?

New Forge, Nowy, superwytrzymaãy stop
udaão sič uzyskaþ w Hucie Gotrek w
Lyonesse. Odkrywca stopu, brygadzista
Gunthar Swensonn planuje nazwaþ go, ku
czci królowej, Tytanitem. WãasnoĤci tego
metalu sĈ zadziwiajĈce - przy stosunkowo
niewielkiej masie wãasnej posiada on
niezwykãĈ wytrzymaãoĤþ na wysokie i
niskie temperatury. Jeszcze nie wiadomo,
do czego przyda sič ten wynalazek, i kto
zdecyduje sič zainwestowaþ w niezwykle
kosztowny i trudny proces produkcji.

Gorzelnia w Ogniu

Lyonesse, Jak wynika z raportów Biura do
spraw Ewidencji LudnoĤci coraz wičcej
mieszkaęców Alfheimu gotowych jest
opuĤciþ rodzinne Wyspy i osiĈĤþ w którejĤ
z Kolonii. WičkszoĤþ poddanych Królowej
deklaruje, İe najchčtniej zamieszka w
Winlandii, Khemre bĈdĮ w protektoratach
Shang. Jednak zarzĈdcy kolonii stawiajĈ
przed
przybyszami
coraz
wičksze
przeszkody - ze wzglčdu na zbyt szybko
rosnĈce populacje. Czyİby naleİaão
poszukaþ nowych kierunków ekspansji dla
Imperium?.

Bridgebank, Wczorajszej nocy w nagãym
poİarze spãončãa gorzelnia Griffon Gin
Company produkujĈca jeden z trzech
najpopularniejszych gatunków dİinu. Nie
sĈ jeszcze znane przyczyny wypadku, ale
powszechnie mówi sič o niedbaãoĤci
pracowników. Nie powinno to dziwiþ, jako
İe maão kto w dzielnicy, nie korzysta
nagminnie z dobrodziejstw „Starego
Gryfa”, a jak wiemy, wiĈİĈcy sič ze
spoİyciem dİinu nastrój zbytniej zabawy
nie pomaga w odpowiedzialnej pracy. Na
szczčĤcie dla konsumentów, byãa to jedna z
trzech fabryk Griffon Gin, a pozostaãe dwie
pracujĈ bez zakãóceę. Mniej cieszĈ sič
zapewne czãonkowie Towarzystwa na
Rzecz WstrzemičĮliwoĤci.

NiewyjaĤniona Eksplozja

Gwaãtowna Burza

Czar Koloni

Lyonesse, Burza, która lekcewaİĈc sobie
prognozy numerologów i meteomantów
przetoczyãa sič wczoraj nad Lyonesse,

Old Ipswich, Tajemniczy wybuch miaã
miejsce wczoraj w nocy wĤród ãĈk na
poãudniowych przedmieĤciach Lyonesse.
Wolsung – Magia Wieku Pary
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sprawiãa wiele problemów mieszkaęcom i
sãuİbom porzĈdkowym. Gwaãtowny wiatr
poãamaã gaãčzie w parkach i na skwerach,
pozrywaã szyldy i uszkodziã pewnĈ liczbč
dachów. TowarzyszĈce mu obfite opady
zalaãy piwnice w nadrzecznych dzielnicach
i zamieniãy Steepslope Road w wartki
strumieę, na kilka godzin blokujĈc ruch.
Silne wyãadowania, choþ najbardziej
spektakularne, wyrzĈdziãy najmniej szkód.
Wedãug Ĥwiadków, pioruny kilkakrotnie
uderzyãy w opuszczone budynki dawnej
fabryki NetherStone’a. Chyba tylko deszcz
uchroniã nas przed kolejnym poİarem.

powietrznĈ z Fishbone Lake w Ipswich.
ZwiedzajĈcy Ogrody dochodzĈ do siebie,
czčĤþ ryb znalazãa nowy dom w oczkach
wodnych i sadzawkach a reszta trafi do
ZOO – ku uciesze fok i koni morskich.
Ostatnim podobnym wydarzeniem byã
deszcz İab w Queenstone w 1703.

Nowe Osiedla Fabryczne

New Forge, Zakoęczono budowč nowego
osiedla dla pracowników fabryki McRotha.
Szeregowe kamienice z czerwonej cegãy
zapewniĈ godziwe warunki İycia wielu
robotnikom. WičkszoĤþ domów powstaãa z
myĤlĈ o stanowiĈcych wičkszoĤþ zaãogi
nizioãkach, gnomach i krasnoludach. Sufit
znajduje sič na komfortowej wysokoĤci
1,7 metra, dzički czemu na budynki
mieszczĈ wičcej kondygnacji i przysãuİĈ
sič wičkszej liczbie robotników. Jest to
kolejny z wielkich socjalnych projektów
finansowanych przez znanego ze Ĥmiaãych
wizji sir Ardenta McRotha.

Jeden Kčs od ģmierci

Clairvale, ģmierþ moİe zajrzeþ w oczy w
najbardziej niespodziewanym momencie.
Jedynie czujnoĤþ osobistego sekretarza
uratowaãa Lorda Derricka Lunargenta
przez spoİyciem puddingu nafaszerowanego drobnymi opiãkami İelaza. Zdaniem
osobistego lekarza Lorda, nawet jeden kčs
mógã spowodowaþ zapaĤþ i zgon., jako İe
wãaĤciwa wszystkim elfom wraİliwoĤþ na
İelazo, jest w rodzie Lunargentów nad
wyraz silna. Nie wiadomo jeszcze, czy
zdarzenie byão nastčpstwem niedbalstwa
dostawcy lub sãuİby, czy zbrodniczym
zamachem.

Podziemne Lyonesse

Lyonesse, Wstrzymane zostaãy prace nad
budowĈ nowej siedziby koncernu Wolsung
w Tintagel District. Po fundamentami
wyburzanej kamienicy odkryto dobrze
zachowane mury z czasów Imperium
Rezyjskiego. Znalezisko bada specjaliĤci z
Towarzystwa Archeologicznego i grupa
geomantów i rytualistów specjalizujĈcych
sič w klĈtwach budowlanych. Ostatnie
deszcze przyczyniãy sič do innych,
podobnych odkryþ. W Chapel obsuničcie
gruntu odsãonião nieznane wejĤcie do sieci
podmiejskich kanaãów. Korytarze, ãĈczĈce
sič prawdopodobnie z tunelami Kolejki
Metropolitalnej i sieciĈ wodociĈgów, mogĈ
pochodziþ nawet sprzed kilku wieków.
Zanim dziurč odkryto i zabezpieczono,
zniknĈã w niej prawie tuzin zwierzĈt z
pobliskiego targu mičsnego. „Odwróciãem
sič ledwo na chwilč, a najwičkszego knura
juİ nie byão!” lamentuje Ben Carpenter,
rzeĮnik. Takie wydarzenia pokazujĈ nam,
jak maão wiemy o podziemnym Lyonesse.

Opady Stulecia

Ogrody Opackie, Bãoga atmosfera parku
nad TeterĈ zostaãa zburzona najbardziej
niezwykãymi opadami atmosferycznymi
od wieków. Ledwo niebo rozpogodzião sič
po gwaãtownej burzy, lunĈã z niego zaiste
przedziwny deszcz. Jak policzono po
fakcie, na teren Ogrodów spadão przeszão
póã tony ryb, gãównie sãodkowodnych.
Nikt nie ucierpiaã, choþ caãkowicie
zniszczona zostaãa altanka orientalna
i zegar kwietny przy muszli koncertowej,
a terier Baronowej Nimblewist doznaã
szoku i popadã w spazmy. Meteomanci
i numerolodzy z Uniwersytetu w Lyonesse
badajĈ naturč zjawiska, wydaje sič jednak,
İe ryby zostaãy wyssane nagãĈ trĈbĈ
Wolsung – Magia Wieku Pary
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