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OG OSZENIA 
 
Lyonesskie Towarzystwo Spirytystyczne 
zaprasza dociekliwe umys y na wyk ad 
“Tajemnica Wibracji Astralnych” znanego 
heimburskiego spirytysty Mortymera ven 
Hussen, Wielkiego Klucznika Pi tej Bramy 
Staro ytnego Bractwa O wieconych 
Misteriów. Odczyt odb dzie si  w Sali 
Mahoniowej Klubu “Jesion i D b”, 
wieczorem 30.X. 
Rozwi zuj  problemy, szybko odzyskuj  
zagubione dobra, rozwik uj  z owieszcze 
zagadki. Prywatny detektyw Guthar Youll, 
krasnolud, Blacksmith Street 43. Podwójna 
stawka, je li rzecz dotyczy nieumar ych. 
Niesamowity Ksi  Pustyni, Pan D inów 
i W adca Ognistego Wiatru, tajemniczy 
Satuul ar Mathimi ju  za trzy dni wyst pi 
na scenie Teatru Nowego ze swoim 
jedynym spektaklem w Alfheimie! 
Pospieszcie si , gdy  tyle znamienitych 
osób chce zobaczy  s ynnego orczego 
maga, e prawie wszystkie bilety zosta y 
ju  wyprzedane! 
Naprawa paromobilów, oraz zaklinanie 
golemów i automatonów. Tanio i solidnie. 
Warsztaty in yniera Bakaliusa Thimple. 
Soothend 3a, pneuma: B-45-43 
Sklep z odczynnikami ”Czarny Ksi yc” 
oferuje wszystko, co jest potrzebne 
Nowoczesnemu Magowi. Odczynniki 
alchemiczne, pióra maniczne wszelkich 
typów, metale szlachetne na golemia, 
gotowe prasy runiczne, karty woskowane 
do maszyn ró nicowych. Wszystko 
najlepszej jako ci, od licencjonowanych 
dostawców z ca ej Wanadii. Zni ki dla 
studentów. Mistmoore Street 21. 
Lekcje morgawskiego w domu klienta. 
Wanis Roztoff. Pneuma: D-12-35 
Tresura jednoro ców. Pisemna gwarancja 
wszystkich wymaganych predyspozycji. 
Bellinda Mooslide, Panna. Skrytka 
Pocztowa 13, Lyonesse 2 

Przesy ki dor czam w ca ym kraju w ci gu 
doby. Pilot wiwerny Thoras Sharps. 
Skrytka Pocztowa 534, Lyonesse 1 

 
Periodyk dla ludzi ciekawych nowych 
wiatów! Zaprenumeruj ju  dzi ! 

Wró by. Madame Justine ods oni tajniki 
przysz o ci i odpowie na dr cz ce pytania. 
Zap ata uznaniowa plus koszt go bia. 
Zak tek wied m, Bridgebank. 
Horatio Kane, egzorcysta. Podejmuje si  
nawet spraw beznadziejnych. Nowoczesne 
narz dzia, referencje. 

 
 

EKSKLUZYWNA NIESPODZIANKA! 
Specjalnie dla go ci Imladris VII 

 
Prof. Arthur Ganschinietz 

 
z koncernu Wolsung wyg osi prelekcj  o 
historii, geografii, demografii, magii, 
technice oraz innych wa kich tematach 
interesuj cych publiczno . 
 

Ju  25.X o godzinie 12:00, sala 2 
 

 
Strze  si  wilko aka! Srebrne amulety, 
ekstrakty z wilczojagody, kalendarz 
ksi ycowy, podr czniki “Jak rozpozna  
lycantropa” i inne przydatne akcesoria. 
Zamów! Skrytka Pocztowa 471, Lyonesse 3 
Tindra model Zeta, pilnie tanio sprzedam. 
U ywany niewiele, po wypadku porz dnie 
naprawiony. Kolor czarny. Do wgl du w 
warsztacie Bakaliusa Thimple.  
Dark Inn, wieczorki poetyckie, ekspozycje 
ikonografii, odczyty. Zapraszamy co dzie  
po zmroku. Je li nie znasz adresu, za ó  
maniczne google. 
Ch opców na posy ki zatrudni . Ch tnie 
m ode trolle. Sklep Rze nicki B. Choppen.
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Naj wie sze wiadomo ci z ca ego wiata 

 
NAK AD: 500 egz.      LYONESSE, 23.X.1883 

Otwarcie Fabryki Golemów  
Blightshire, Nowoczesna magia coraz 
mielej wkracza do Alfheimu, czego 
wiadkami mogli my by  wczoraj, gdy na 

przedmie ciach Lyonesse ruszy a nowa 
fabryka golemów. Uroczystemu otwarciu 
przewodzili hrabia Philieas Oakroot-
Blightshire, fundator i Pan Gemmel Stahl, 
G ówny In ynier. Wst g  przeci  
pierwszy egzemplarz golema, wie o 
zakl ty przez Pana In yniera. B yszcz cy 
wypolerowan  blach  mechaniczny lokaj, 
budowany na licencji koncernu Wolsung, 
trafi na s u b  na dwór królewski. 

Ju  wkrótce Wielka Wystawa! 
Valen, Ostria, Pe n  par  ruszy y 
przygotowania do Wielkiej Wystawy, 
która rozpocznie si  w przysz ym miesi cu 
w stolicy Trójmonarchii. W specjalnie na t  
okazj  wzniesionych halach wystawowych 
zaprezentowane zostan  publice nowe 
osi gni cia magii i techniki. Mechaniczne 
zwierz ta, nowe modele paromobili, 
stalowe wiwerny, maszyny ró nicowe i 
wiele innych wynalazków. Ozdob  
wystawy b dzie Kryszta owy Zamek 
wed ug projektu s ynnego nordyjskiego 
architekta Karela Thalheima. Wewn trz 
misternej konstrukcji otworzona zostanie 
tropikalna d ungla, w której spaceruj c i 
podziwiaj c barwne ptaki i dzikie 
zwierz ta, zwiedzaj cy b d  mogli 
zapomnie  o panuj cej na zewn trz zimie. 
Swoj  obecno ci  zaszczyc  Wystaw  
wszystkie koronowane g owy Wanadii i 
wielu znakomitych go ci z ca ego wiata, 
w tym Pasza Imperium Atmanu, Atasul V, 
który przyb dzie do Valen wraz z liczn  

wit  i nieod cznymi orczymi wró bitami, 
których radzi si  przed podj ciem ka dej 
decyzji.  

Cesarska para w podró y 
Sudria, Cesarz Hanes-Franzig Nimbelung 
i Cesarzowa Elise, jak co roku odbywaj  
podró  po Trójmonarchii. Ukochana przez 
poddanych pi kna pó elfia monarchini jest 
entuzjastycznie witana wzd u  ca ej trasy 
podró y. Obecnie Najja niejsza Para bawi 
w Sudrii, w granicz cych z Czarnoborzem 
po udniowych prowincjach. Nawet znani 
ze swej krn brno ci krasnoludzcy górale 
zamieszkuj cy te tereny, którzy dali si  ju  
we znaki niejednemu w adcy, ciep o 
przyj li Cesarza. Podczas spotkania 
przywódcy klanów odnowili swoj  
przysi g  wierno ci Koronie. Wida , e 
mali ludzie maj  wielki honor i pami taj , 
komu zawdzi czaj  wyzwolenie spod 
rz dów wampirzego ksi cia Drahana 

mijskiego. 

Jaki jest stan zdrowia Patriarchy? 
Sanctum, Pontyfikal, Przywódca ko cio a 
pontyfikalnego Albus X prze o y  o dwa 
dni planowane na jutro spotkanie z 
pielgrzymami. Zdaje si  to potwierdza  
pog oski o ci kiej chorobie Patriarchy. 
Matriarchini podczas porannej modlitwy 
zapewni a jednak zebrane t umy, e 
“Bogini roztacza czu  opiek  nad moim 

wi tobliwym Ma onkiem”. 

Przedziwny pojedynek mistrzów 
Olegard, Morgowia, Zaiste przedziwny 
pojedynek mia  miejsce w zesz ym 
tygodniu na dworze morgowskiego 
cesarza. Ku rozrywce w adcy w szranki 
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stan o dwóch genialnych szachistów. Nie 
by oby w tym nic dziwnego, gdyby jeden z 
nich nie by  maszyn  ró nicow , 
zaprojektowan  przez zespó  kabalistów z 
Uniwersytetu w Haradzie. Po zaci tej, 
czterogodzinnej partii palma zwyci stwa 
przypad a jednak nizio kowi Demytrowi 
Koskiemu, który po raz kolejny pokaza , e 
w tej królewskiej grze nie ma sobie 
równych. Jak widzimy, maszyna musi si  
jeszcze wiele nauczy . 

Polowanie przerwane 
D by, Slawia, Kiedy Arcyksi  Bertold 
Nimbelung postanowi  sp dzi  kilka dni 
poluj c z przyjació mi w Puszczy D bowej 
w Slawii, nie spodziewa  si , e jego pobyt 
tam zako czy si  tak gwa townie. My liwi 
natrafili w mateczniku na leszego, który 
rozdra niony zawezwa  stado turów i 
pos a  je przeciw Arcyksi ciu. Zerwa a si  
te  gwa towna burza z piorunami i ulewny 
deszcz. W takich warunkach my liwi 
zdecydowali si  przerwa  polowanie. 
Dziwimy si  bardzo slawijskiemu rz dowi, 

e dopu ci  do zaistnienia tego 
po a owania godnego incydentu. 

Baron Strandii si  eni 
Setramünde, Strandia, Radosna atmosfera 
zapanowa a w pó nocnym kraju 
zwi zkowym wota skiej Rzeszy, kiedy 
og oszono, e baron Gawin ven Strand 
zar czy  si  z ksi n  Hildan  Skaalmer-
Tasen z jotu skiego rodu elfich 
arystokratów. Baron Gawin by  w 
powszechnej opinii najbardziej po dan  
parti  Wanadii i wiele panien d ugo nie 
od a uje jego o enku, co zdaj  si  
potwierdza  nap ywaj ce do redakcji listy. 

lub barona odb dzie si  wiosn  
przysz ego roku, a o jego przebiegu jak 
zawsze niezawodnie poinformujemy 
naszych czytelników. Na razie cieniem na 
uroczysto ci k ad  si  gro by wota skich 
anarchistów, którzy w anonimowym li cie 
gro  zamachem. Policja i gwardia baronii 

jednak czuwa i wierzymy, e pogró ki 
oka  si  czcze. 

Fantom wci  ucieka 
Heimburg, Wotania, W amywacz znany 
jedynie jako Fantom wci  pozostaje 
nieuchwytny. Po latach uprzykrzania ycia 
policji w Akwitanii i Ostrii przeniós  swoj  
przest pcz  dzia alno  do Wotanii. 
Wiemy ju  o przynajmniej trzech 
brawurowych w amaniach do prywatnych 
kolekcji. Modus operandi Fantoma pozostaje 
takie samo, na miejsce skradzionych 
przedmiotów pozostawia doskona e iluzje, 
rozwiewaj ce si  dopiero po dotkni ciu. 
Kapitan Hunt z Heimburskiej Komendy 
Policji zapewnia, e pojawi y si  nowe 
poszlaki, które pozwol  na rych e uj cie 
przest pcy. Chcemy w to wierzy , lecz 
podobne zapewnienia s yszeli my nazbyt 
cz sto. 

mier  na festynie 
Pataluma, Koriola, Do gro nego wypadku 
dosz o wczoraj w koriolskim miasteczku 
Pataluma podczas tradycyjnego festynu ku 
czci wi tego Jordiego. W ciek y minotaur 
wydosta  si  poza aren  i uzbrojony w 
olbrzymi topór zaatakowa  niczego 
niespodziewaj cych si  widzów. Zanim 
oddzia  karabinierów po o y  kres 
krwawej a ni zgin o pi  osób, a 
kilkana cie dalszych odnios o ci kie rany. 
Mo e czas zastanowi  si  nad zniesieniem 
barbarzy skiego zwyczaju walk z 
minotaurami? 

Linia kolei czy tor przeszkód? 
Schwarzburg, Wotania, Rozpocz to 
kolejn  prób  wybudowania linii kolejowej 
tras  przecinaj c  Milcz c  Puszcz . Tym 
razem in ynierowie zapowiadaj  u ycie 
kamiennych podk adów, gdy  drewniane, 
stosowane poprzednio nie sprawdzi y si  z 
racji na “tendencj  do wypuszczania 
korzeni i li ci”. Wielu obserwatorów 
jawnie ju  pow tpiewa w sensowno  
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Zar czyny i luby 
Porucznik Celest Bitter-Blasfist og asza, i  
o wiadczy  si  Pannie Otellinie Moonrose i 
zosta  przyj ty. 

Pan Mateus Cottenhex i Pani Mateusowa 
Cottenhex gor co dzi kuj  wszystkim 
go ciom weselnym za przybycie i hojne 
prezenty. 

Botto Hurdfoot i Eulalia Thick maj  
zaszczyt zaprosi  swoich krewnych z 
rodzin Hurdfootów, Thicków, Goatów, 
Butterholmów, Mellowów i Softsponge’ów 
oraz Pana In yniera Haralda Steina, na 
swój lub, który odb dzie si  26.X. o 12:00 
w kaplicy pod wezwaniem Bogini 
Kwietnej, Leverstreet, Bridgebank. 

Rozmaite Wydarzenia 
Baronowa Nimblewist zaprasza na gal  
dobroczynn  do Ogrodów Opackich. Jak 
co roku wydarzenie u wietni  wiatowej 
S awy Muzycy i Arty ci. W programie 
Loteria i Zbiórka Pieni na przeznaczona 
na biednych, ma ych lemuryjczyków. 

Faldwig Matinek, genialny nordyjski 
skrzypek, rozpoczyna seri  koncertów dla 
mietanki towarzyskiej Lyonesse. Tego 

wieczoru zaprasza Sir Mathew Day. 

Uroczemu Jednoro cowi, który na balu 
maskowym barona Coldwail wyst powa  
w srebrnej sukni przypominam, e jest mi 
winny jeden taniec. Oczekuj  rewan u na 
gali Baronowej Nimblewist. Czerwony 
Gryf. 

Publicznie o wiadczam, e Pan Timoteus 
Bacalaut nie jest pozbawionym talentu 
szarlatanem, a jego Parowy Introligator nie 
jest czcz  zabawk  sadysty. Za niefortunne 
sformu owania przepraszam. 
Werner Marthare, magister. 

Zarz d Kolejki Metropolitalnej, aby 
uczci  terminowe otwarcie Linii Pó nocnej 
zaprasza na uroczysty bankiet w wagonie 
zamienionym w salon! Now  lini  Kolejki 
wjedziemy w now  Er ! 

S d polubowny, nie zdo a  doprowadzi  
do porozumienia mi dzy Sir Georgem 
Harrisem Twistem a doktorem Fabricio de 
Serenello. Pojedynek odb dzie si  w Lasku 
Ferret 27.X. o wicie. Jako bro  wybrano 
rapiery. 

Nekrologi 
 

ZMAR  TRAGICZNIE PILOT 
Annis McBiggle 

Nieustraszonego gnoma egnaj  nieutuleni 
w a obie przyjaciele i wspó pracownicy z 

Królewskich Stajni Wiwern 

 

 
HRABIA GWIDON THURSTEETH 

Z alem zawiadamia, i  uzna  za stosowne 
zako czy  swoj  ziemsk  egzystencj . 

Jednocze nie zaprasza na pogrzeb, który 
odb dzie si  o wicie 1.XI na  

Cmentarzu Bonepale 

 

 

Wyja niaj c zamieszanie wokó  otwarcia 
grobów na Cmentarzu Bridgebank rodzina 

Tollop informuje, e 15.X zmar  
Willem Tollp 

Wszyscy, którzy zobacz  zmar ego, 
proszeni s  o powiadomienie najbli szego 

Komisariatu Policji 
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DODATEK KULTURALNY 

Recenzja filmu 
Na ekrany kin wchodzi w a nie film 
“ elazne ptaki” produkcji wota skiej. Jest 
to obraz lotniczo-wojenny, opowiadaj cy o 
mi o ci dzielnego pilota wiwernów i 
pi knej sanitariuszki. Twórcy niestety nie 
zaskakuj  i jak zwykle w takich 
produkcjach mamy: dialogi o nierskie, 
szpiega, bójki i pojedynki powietrzne, jak 
równie  mi o  i mier . Eleni Blumchen 
stara si  by  wampowata i kusz ca, ale bez 
powodzenia. Z nostalgi  wspominamy jej 
wyst p w niezapomnianym filmie “Ksi  
i piewaczka”. Szcz liwie o niebo lepiej 
zaprezentowa  si  ekranowy amant, 
Baldwin de Rouke, którego uroda i 
odwaga wzbudza y j ki zachwytu w ród 
damskiej cz ci widowni. Bez dwóch zda  
perfekcyjny jest Mordreid Schelwitz jako 
czarny charakter, z filmu na film coraz 
bardziej demoniczny. 

Wystawa Damona Glassy’ego 
W Narodowej Galerii Malarstwa otwarto 
pierwsz  wystaw  po wi con  twórczo ci 
genialnego malarza portrecisty Damona 
Glassy’ego. Obejrze  mo na ponad tuzin 
prac z wczesnych lat twórczo ci artysty. 
Nigdy wcze niej nie uda o si  zebra  tylu 
jego portretów. Trudno si  dziwi , skoro 
Glassy maluje tylko na zamówienie, a jego 
dzie a w niezwyk y sposób ukazuj  
prawdziw  natur  modela. Wielu znanych 
ludzi chce mie  tak niezwyk e dzie o w 
swojej kolekcji i równie niewielu jest 
sk onnych pokaza  je publicznie. Zebrane 
obrazy przedstawiaj  g ównie osoby ju  
nie yj ce i zosta y udost pnione dzi ki 
uprzejmo ci spadkobierców. Wierzymy, e 
nie jest to ostatnia wystawa Damona, a 
przed genialnym elfem s  jeszcze d ugie 
dekady owocnej pracy twórczej. 
Wystawa czynna ca y tydzie , do ko ca 
roku. 
 

Balwierz z Serenissimy 
Ciekawie zapowiada si  ten sezon w 
teatrach. Nasza redakcja szczególnie 
poleca klasyczn  operetk  “Balwierz z 
Serenisimy” wstawian  w teatrze 
“Ksi yc” na Comedians End. Dzi ki 
re yserii Belima Moora akcja nabra a 
wie o ci, pomy ki g ównych bohaterów 
miesz , a piosenki a  chce si  nuci . Do 

tego Shirley Castello w roli narzeczonej 
Bamburriego jest urocza i zachwycaj ca. 

 
SPORT 

Bestie na ringu 
Odby  si  wczoraj mecz bokserski o Puchar 
Królowej, na ringu stan li przeciw sobie 
dwaj znani szeroko pi ciarze: m ody i 
utalentowany ogr Billy Hallway, zwany 
tak e “Piorun” oraz broni cy tytu u 
mistrza troll Hank Shatter, o wiele 
mówi cym pseudonimie “Lawina”. Niech 

a uj  mi o nicy boksu, którzy nie mogli 
by  w Hali Crescenda, gdy  pojedynek by  
za arty i pasjonuj cy. Na pocz tku 
zdawa o si , e m odzie cza energia, z 
której s ynie “Piorun” zwyci y, ale 
“Lawina” przetrzyma  grad pierwszych 
ciosów i pod koniec trzeciej rundy uzyska  
zdecydowan  przewag . Pojedynek trwa  
jeszcze pi  rund, ale zwyci stwo starego 
mistrza nie ulega o ju  dyskusji. Tak te  si  
sta o! Hank “Lawina” Shatter po raz trzeci 
z rz du zdoby  Puchar Królowej! Chwil  
triumfu zmiesza y si  z nutk  smutku, 
kiedy mistrz og osi  dziennikarzom, e 
rozwa a zako czenie kariery sportowej. 
Hank, b dziemy Ci  pami ta ! 

Wy cigi Prze o one 
Z racji na fataln  pogod  ostatnie w tym 
sezonie wy cigi kajakarskie zosta y 
prze o one na koniec przysz ego tygodnia. 
Sportsmenom i kibicom yczymy s o ca i 
bezwietrznej pogody. 
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przedsi wzi cia, które oprócz mnóstwa 
pieni dzy, poch on o ju  ycie co najmniej 
sze ciu robotników. 

Lewiatan zagra a egludze 
Port Lancel, Dekan, Urz dnicy przedsta- 
wicielsta Kompanii Wschodniodeka skiej 
potwierdzaj  niedawne doniesienia o 
pojawieniu si  na szlakach handlowych 
Oceanu Po udniowego lewiatana. By  
mo e to w a nie on, a nie shangi scy 
piraci, jest odpowiedzialny za znikni cie 
akwita skiego statku “Ró a po udnia”. 
Komandor Tobas Bougrave z Królewskiej 
Marynarki Alfheimu obieca  zaj  si  
spraw  i przywróci  spokój na akwenie, w 
tym celu przeciw bestii wys ano pancernik 
“Niezwyci ony”. To pierwszy od czterech 
lat przypadek pojawienia si  tego 
morskiego potwora i jeden z nielicznych 
od st umienia pod koniec Wojny buntu 
lewiatanów. 

Zmarli dr cz  ywych 
Coteaun, Akwitania, Zatrwa aj cy wzrost 
liczby op ta  i nawiedze  zanotowano 
podczas ostatniego pó rocza w ma ym 
miasteczku w pó nocnej Nordalii. 
Przyczyn  zdaje si  by  bliskie s siedztwo 
Pól mierci, nies awnego miejsca bitew z 
czasów Wojny. Profesor psychomancji 
Jean-Luc Mepadres z Uniwersytetu w 
Orseaux zapowiedzia  wys anie w teren 
najlepszych specjalistów, którzy zbadaj  
problem i zaczn  mu przeciwdzia a . 
Polecamy Panu Profesorowi zapoznanie 
si  ze sposobem stosowanym od lat przez 
wota skich mieszka ców terenów 
przygranicznych, to jest korzystania z 
us ug ko cielnych egzorcystów. By  mo e 
jednak ten sposób, cho  skuteczny, wydaje 
si  nazbyt post powym Akwita czykom 
zbyt “niedzisiejszy”. 

mier  w ukryciu 
Santa Luna, Tzitzimime, Wiele wskazuje 
na to, e pog oski o tym, jakoby jeden z 
przywódców Nieumar ej Rzeszy, profesor 

Leich, ukrywa  si  w Tzitzimime, s  
prawdziwe. Poszukiwany od zako czenia 
wojny licz znany tak e jako Doktor mier  
stoi, wed ug informacji zdobytych przez 
naszego korespondenta, za ca ym 
podziemiem przest pczym w Santa Luna. 
Gubernator odmawia jakichkolwiek 
komentarzy, jednak jeden z bliskich mu 
urz dników przyzna , e “dzia ania 
przest pców, a zw aszcza przemyt 
czarnego lotosu, przybra y ostatnio na 
intensywno ci. Zdaje si , e kieruje nimi 
jaki  genialny, lecz spaczony umys ”. 

Klejnoty s  wiecznie popularne 
Heimburg, Wotania, Wystawa klejnotów 
w Heimburskiej Galerii Pa stwowej jest 
bezapelacyjnie najwa niejsz  imprez  
kulturaln  sezonu. Z inicjatywy hrabiego 
Stapelmund zebrano tam najpi kniejsze i 
najs awniejsze klejnoty wiata. Pier cienie, 
kolie, kolczyki i brosze, arcydzie a sztuki 
szlifierskiej i z otniczej. W ród wielu 
eksponatów znajduj  si : “Gwiazda 
Po udnia” ró owy diament znaleziony w 
kopalniach Ksi dza Jana, “Nadzieja” 
szmaragdowa kolia ksi nej Paumontu i 
“P omie  Królowej Sartri” olbrzymi rubin 
przywieziony specjalnie z cesarskiego 
muzeum w Morgawii. Na tym ostatnim 
spoczywa prastara kl twa deka skiej 
bogini i wyj ty ze szkatu ki pokrytej 
ochronnymi zakl ciami ma przynosi  
rych  mier  w a cicielowi. Wystawa 
czynna b dzie jeszcze dwa miesi ce. 

Ekspedycja zaginiona 
Santa Luna, Tzitimime, Jak donosz  nasi 
korespondenci wci  nie uda o si  
odzyska  kontaktu z ekspedycj  Sir 
Thornisa Blasewinda. wiatowej s awy 
troll-odkrywca, który jako pierwszy dotar  
do zaginionego w sercu Czarnej D ungli 
prastarego Aksum, wyruszy  ponad trzy 
tygodnie temu z wypraw  w g b lasów 
deszczowych Atlantydy w poszukiwaniu 
legendarnego skarbu Nataleo Vasqueza. 
Nieustraszony Sir Thornis zdecydowa  si  
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stawi  czo a nie tylko ludo erczym 
plemionom i dzikim bestiom, lecz tak e 
kl twie, któr  ob o one jest z oto 
konkwistadorów. Ostatnia wiadomo , 
jak  przekaza  przez pos a ca, brzmia a: 
“Stoimy u progu wiekopomnego 
odkrycia”. Od tamtego czasu wszelki s uch 
o nieustraszonym podró niku i jego ekipie 
zagin . 

Talenty w winnicy 
Badout, Akwitania, Wina z winnic 
rodziny Badout od lat ciesz  si  znakomit  
renom  w ród koneserów na ca ym 
wiecie. Podobno kluczem do lekko ci i 

aromatu trunku jest talent dziedziczony od 
pokole  w rodzinie w a cicieli. Nizio ki z 
Badout potrafi  bowiem wp ywa  na 
pogod  w owej okolicy i w ten sposób 
zapewniaj  dojrzewaj cej winoro li idealne 
warunki atmosferyczne. Inni producenci 
win mog  im tylko pozazdro ci . 

Wakacje Detektywa 
Bawencja, Przest pcy Wanadii mog  
odetchn  z ulg , gdy  jak dowiedzieli my 
si  dzi  rano, najs ynniejszy detektyw 
wiata Holben de Selva, postanowi  uda  

si  na zas u one wakacje. Dok d wyjedzie 
w a ciciel najbardziej przenikliwego 
umys u pod s o cem, genialny nizio ek, 
znany dzi ki swojemu talentowi do 
wykrywania wszelkiego fa szu i matactw, 
imponuj cym w som i czaruj cej 
osobowo ci, jeszcze nie jest pewne. 
B dziemy informowa  Pa stwa na bie aco. 

Nad oceanem chmur 
Heimburg, Wotania, Coraz popularniejsze 
staj  si  w towarzystwie podró e 
luksusowymi sterowcami Wota skiej 
Przystani Statków Powietrznych. Nikt ju  
nie ma w tpliwo ci, co do bezpiecze stwa 
podniebnych podró y, znany wszystkim 
“Ksi  ven Keisel” odby  ju  równo tuzin 
rejsów na Atlantyd . Lot z przystani w 
Heimburgu do Santa Luna w Tzitzimime 
trwa jedynie nieca e trzy doby, a komfort 

odpowiada wygodom oferowanym przez 
wielkie, transoceaniczne liniowce. 

Rocznica szko y dla ogrów 
Brightbay, Ju  od pi ciu lat dzia a 
Królewski Zak ad Wychowawczy dla 
M odych Ogrów w Brightbay, w którym 
pod sta  opiek  pedagogów te wpó dzikie 
bestie wyrastaj  na porz dnych 
poddanych. Wielu wychowanków 
znajduje prac  jako lokaje i stra nicy w 
domach i maj tkach znamienitych rodów. 
Pochwalamy z ca ego serca misj , jak  
spe niaj  pracownicy zak adu i z góry 
dzi kujemy za wszystkie datki, które 
Szanowni Czytelnicy zechc  przeznaczy  
na ten zbo ny cel. 

Ghule w Bridgebank! 
Lyonesse, Potwierdzaj  si  doniesienia o 
ghulach grasuj cych w przemys owej 
dzielnicy Bridgebank na przedmie ciach 
Lyonesse. Zachodzi uzasadniona obawa, 

e podczas niedawnych prac nad now  
lini  kolejki metropolitalnej nast pi a 
desakralizacja tamtejszego cmentarza 
komunalnego. Apelujemy do Policji i 
Ko cio a, by pilnie przyjrzeli si  tej 
sprawie. 

Smoki w muzeum 
Lyonesse, Ju  dzisiejszego wieczoru w 
Muzeum Historii Naturalnej otwarta 
zostanie nowa, sensacyjna wystawa. 
Eksponaty przywiezione przez wiatowej 
s awy archeologa profesora Funelliego z 
jego ostatniej ekspedycji w g b pusty  
Sunniru przenios  odwiedzaj cych w 
czasy, kiedy smoki niepodzielnie 
panowa y nad wiatem. Osoby o s abych 
nerwach ostrzega si , e g ówn  atrakcj  
wystawy jest zrekonstruowany szkielet 
szangi skiego smoka, o d ugo ci przesz o 
dziewi dziesi ciu stóp!  

Gigantyczna budowa 
Lyonesse, W City rozpoczyna si  budowa 
nowej siedziby Banku Brogthier. Zgodnie z 
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zapewnieniami inwestorów wie a z 
granitu i szk a b dzie najwy szym 
budynkiem w mie cie i jednym z trzech 
najwy szych w Wanadii. Ju  teraz sensacj  
budz  giganty budowlane sprowadzone 
specjalnie z Wotanii. Ka dego z 
olbrzymich, mierz cych dwadzie cia stóp 
robotników kontroluje podczas pracy 
wyszkolony czarownik. 

Szybsi ni  wiatr 
Lyonesse, Za trzy dni na torze wy cigów 
konnych w Windbog pod Lyonesse 
odb dzie si  niezwyk a impreza - wy cigi 
paromobili. Ta stosunkowo nowa tradycja 
zyska a sobie ju  wielu zwolenników, nie 
tylko na Wyspach, ale nawet na 
Kontynencie. Na torze stan  najnowsze 
modele pojazdów, specjalnie zbudowane 
na t  okazj  przez najznamienitszych 
konstruktorów. W zak adach najcz ciej 
obstawia si  na “Srebrny Grom” 
krasnoluda ven Tunderwinta z Wotanii i 
“My l” konstrukcji Perriga Dellwouth ze 
s awnym gnomem Milo Seipnyrgiem za 
sterami. Milo, pami taj - redakcja i 
czytelnicy trzymaj  za Ciebie kciuki! 

Rozp yn  si  we mgle 
Lyonesse, Podczas ostatniej Mg y znikn a 
opuszczona posesja przy Mudend 13. W 
miejscu, gdzie jeszcze przed tygodniem 
zrujnowana kamienica straszy a pustymi 
oknami, zdziwieni s siedzi znale li po 
ust pieniu mg y sad zdzicza ych jab oni. 
Thaumolodzy zapewniaj , e pozostali 
mieszka cy ulicy nie maj  powodów do 
obaw, odradzaj  jednak wizyty w sadzie. 
Trwaj  prace nad ustaleniem statusu 
posiad o ci, co utrudnia nieznana 
to samo  w a ciciela gruntu. Urz d 
Geodezyjny uprasza wszystkich, którzy 
mogliby pomóc, o kontakt. 

Masakra przy Mortuary Street 
Lyonesse, Do strasznej tragedii dosz o 
przy Mortuary Street w robotniczej 
dzielnicy Bridgebank. Thomas Brick, 

podstarza y troll ostatecznie uleg  kl twie i 
w brutalny sposób zamordowa  swoj  
ma onk , córk  i trójk  jej dzieci. Dopiero 
wezwany na pomoc patrol policji zastrzeli  
rozszala  besti . Dwóch funkcjonariuszy 
jest ci ko rannych, lecz ich yciu nie 
zagra a niebezpiecze stwo. Tak oto brak 
czujno ci ze strony s siadów i rodziny 
doprowadzi  do tragedii. Koroner 
stwierdzi , e wielce posuni ty na óg 
alkoholowy zmar ego Bricka znacznie 
przyspieszy  przemian .  

Zapl tane rury 
Lyonesse, Pomy ki które zdarzaj  si  
Lyonesskiej Poczcie Pneumatycznej nie s  
niczym wyj tkowym. Wie o tym bardzo 
dobrze Pan Januast Ouberry, emerytowany 
kolejarz zamieszka y przy 6 Bafflepark Rd, 
New Kingplace. Od przesz o dwóch lat 
regularnie trafia do niego korespondencja 
przeznaczona dla jednej z aptek w 
Northvalley. Jak powiedzia  nam Pan 
Ouberry, szczególnie dokuczliwe staje si  
to jesieni , kiedy masowo zaczynaj  
nap ywa  zamówienia na ma ci i syropy 
przeciwko przezi bieniom. W a ciciel 
apteki “Pod w em i kogutem”, do której 
przeznaczona jest wi kszo  b dz cych 
przesy ek, wymy li  sposób na zaradzenie 
sytuacji – raz na dwa dni na Bafflepark 
zaje d a goniec i odbiera zaleg e przesy ki. 
Przedstawiciele Poczty Pneumatycznej jak 
zawsze wzruszaj  ramionami i bezradnie 
zrzucaj  win  na gremliny, które zal g y 
si  w w le rozrz dowym Northvalley . 
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