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OG OSZENIA 
 

Sir Robert Grey  zaprasza znajomych do 
klubu „Jesion i D b” na obiad, po którym 
opowie o swojej ostatniej podró y do 
Lemurii. Relacj  ubarwi  ikonografie oraz 
trofea. Spotkanie rozpocznie si  28.XII o 
czwartej po po udniu 
Szczeni ta cerbera wota skiego, po wice-
czempionach, dwumiesi czne w dobre r ce 
za symboliczn  op at  oddam. Doskonali 
stró e, przywi zuj  si  do w a cicieli. 
Kontakt: Lady Amimaria, Królewskie 
Towarzystwo Kynologiczne. 

 
 

WIELKA NAGRODA!! 
 

Dla pierwszego d entelmena, który 
przeleci wiwern  bez mi dzyl dowania 

nad Oceanem Tetydzkim 
 

Sto tysi cy Funtów Alfheimskich 
 

Fundatorem nagrody jest  
sir Neville Francis Arnelle 

 
 
Kolekcja strojów zimowych, w Domach  
Handlowych d’Arrotsa prezentowana 
b dzie tylko do ko ca roku. Zapraszamy. 
Mieszkanie wynajm , tanio nizio kowi, 
gnomowi, krasnoludowi lub niskiemu 
cz owiekowi. Kamienicznik Marty Keels, 
5 Shortend, Bridgebank. 
Pralna alchemiczna „Bitterleaf i Synowie” 
zak ad pralniczy obs uguj cy dwór 
królewski, zaprasza wszystkie nowoczesne 
gospodynie do korzystania ze swoich 
us ug. Doskona a czysto  jest uzyskiwana 
bez nara ania delikatnych tkanin na 
kontakt z wod , która mog aby zniszczy  
lub zdeformowa  krój sukien i surdutów. 

Królewska jako  za rozs dn  cen  na 
23 Filligrane Street 
Strojenie pianin, fortepianów, naprawa 
pianoli, maszyn ró nicowych i inne prace 
precyzyjne. Referencje. Gitto Neuholm. 
Pneuma: D-56- 5 
Zagin  piesek, terier, imi  Montmorency. 
Energiczny. Nagroda dla znalazcy. Harris 
G. Harris. Skrytka Pocztowa 90, Lyonesse  
Przesy ki dor czamy w ca ym kraju w 
ci gu doby. Specjalna oferta wi teczna! 
Pilot wiwerny Thoras Sharps i wspólnicy. 
Skrytka Pocztowa 534, Lyonesse  

 
Periodyk dla ludzi ciekawych nowych 
wiatów! Zaprenumeruj ju  dzi ! 

Czyszczenie kominków i inne us ugi, 
„Nicolas & Klaus” mistrzowie kominiarscy 
polecaj  si  uwadze. Biuro:  7 Polesquare, 
Closterling. 
Suknie Karnawa owe, szyte ci le wed ug 
najnowszych wzorów prosto z pracowni 
znanych akwita skich projektantów.  
Salon krawiecki Madamme Poutrix.  
Rowery Martblum-Gietz tylko najnowsze 
modele, sprowadzane prosto z Heimburga. 
Ramy z jesionu lub metalowe, ko a z 
gumowanymi obr czami. Do nabycia w 
warsztatach Bakaliusa Thimple, lub w 
dobrych sklepach. 
Cz ci do Tindra model Zeta, okazyjnie 
sprzedam. Silnik w dobrym stanie, 
znaczna cz  uk adu kierowniczego, oraz 
tylne cz ci karoserii w kolorze czarnym. 
Kontakt w warsztacie Bakaliusa Thimple.  
Wyroby z ko ci lewiatana oraz inne 
towary kolonialne oferuje sklep Jeremiasza 
Potrhapa,  Goosfare End. 
Kupi  „Podstawy golemologii w krótkim 
zarysie” pióra in . Ernesta ven Gottingen. 
Pneuma: E- 2- 2 

Redakcja: Arthur Ganschinietz 
Korespondenci: Gerard Heime, Sir Martin Kopf, Jan Tolson
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NAK AD: 500 egz.      LYONESSE, 26.XII. 883 

wi ta Zimowa Noc  
Wanadia, Trwaj  uroczyste obchody wi t 
Zimowych, jednego z dwóch g ównych 
wydarze  w liturgicznym kalendarzu 
Dualizmu. Od Avalonu po Olegrad wierni 
wspominaj  przybycie samotnej, 
uciekaj cej Tytanii do bram klasztoru 
w. Berenusa, opiek  któr  otoczy  j  

mnich i narodziny Justusa. Tradycyjnie, w 
Noc Narodzin w opactwie Fulmonn 
nabo e stwo odprawi a sama Królowa. 
G ówne uroczysto ci w Res wspominaj  
wa n  dla Ko cio a Pontyfikalnego wizj  
wi tego Berenusa, a solaryjskie wi ta 

znajd  kulminacj  w Dzie  Nadania 
Imienia. Podczas gdy doro li rozwa aj  
tajemnic , dzieci jak zawsze my l  o 
prezentach. 

Zdradziecka Kula  
Lasek Ferret, Lyonesse, Dzi  rankiem w 
tradycyjnym miejscu pojedynków w Lasku 
Ferret zgin  Willem Ashroot pierworodny 
syn sir Cecila Ashroot. M ody szlachcic 
stan  w obronie czci swojej narzeczonej, 
panny Averne Aerymount. Wyzwany 
wota czyk Klaus ven Lotenott wbrew 
dobrym obyczajom wybra  pojedynek na 
pistolety. Wida  prawda, e „pistolet to nie 
bro , lecz grubia stwo”, nie jest znana na 
kontynencie. Ojciec zabitego oznajmi  co 
nast puje: „Lotenott u y  elaznej kuli. To 
nie by  honorowy pojedynek lecz zwyk e 
morderstwo i zrobi  wszystko, eby policja 
potraktowa a je z nale yt  surowo ci ”. 

Najwspanialszy statek 
Keanypond, W dokach stoczni Widemera 
ruszy a budowa najwi kszego w historii 

oceanicznego statku pasa erskiego. 
Liniowiec o niespotykanej dotychczas 
wyporno ci b dzie nap dzany zestawem 
o miu niezale nych wysokopr nych 
silników parowych koncernu Wolsung. 

Rekordowy lot 
Encantado, Koriola, Monsieur Jon-Pierre 
Maillard dokona  wczoraj pierwszego w 
historii przelotu wiwern  wszerz Wanadii, 
bez mi dzyl dowania. Przebudowany dla 
celów tej podró y pojazd wystartowa  
z Bukowego Pola pod Olegardem, by po 
blisko 30 godzinach lotu wyl dowa  w 
miasteczku Encantado w zachodniej 
Korioli. Pan Maillard wspomina gro ne 
chwile nad wybrze em Riviera de Coriola, 
gdy podczas nag ej burzy straci  na chwil  
kontrol  nad lotem. Wieloletni rywal 
Monsieur Maillarda w samotnych lotach 
d ugodystansowych Oswald Osterkamp 
nie utraci  dobrego samopoczucia, ani 
grantu Rz du Wota skiego i kontynuuje 
prace nad swoja konstrukcj . Radzimy si  
pospieszy  Herr Osterkamp, zosta o ju  
niewiele rekordów do pobicia. 

Most znowu odci ty 
Kogheffen, Jotunheim, Obfite opady 
niegu zablokowa y ruch na mo cie Bilrost, 
cz cym nad cie nin  Sild skaliste brzegi 

Jotunheimu i Hrimthorstu. Most d ugo ci 
prawie dziesi ciu mil, cud wspó czesnej 
in ynierii, zawieszony jest na stalowych 
linach grubo ci wo u, ponad 60 jardów nad 
powierzchni  morza. Uko czony pi  lat 
temu Bilrost ju  trzeci raz staje si  
nieprzejezdny zim . Na szcz cie tym 
razem uda o si  utrzyma  ruch na 
zadaszonych torach kolejowych. 
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Rekordowe mrozy 
Czerngrad, Czarnoborze, Niespotykane 
mrozy nawiedzi y w tym roku Ksi stwo 
Czarnoborza i Pi ciorogu. Cho  wczesne 
jesienne przymrozki zwiastowa y siln  
zim , obfito  opadów nie nych 
zaskoczy a wszystkich. Wiele miejscowo ci 
zosta o odci tych od wiata, linia kolejowa 
cz sto bywa nieprzejezdna, powtarzaj  si  
te  plotki o stadach wilków atakuj cych 
podró nych. W tych okoliczno ciach 
radzimy Czytelnikom ewentualne wizyty 
w Czarnoborzu prze o y  na wiosn . 

Cesarska mena eria 
Valen, Ostria, Wielka Wystawa sko czy a 
si  zaledwie miesi c temu, a wybudowane 
wówczas pawilony znowu przyci gaj  
zwiedzaj cych. Na terenach Wystawy 
otwarto bowiem pod patronatem Cesarza 
Ogród Zoologiczny, w którym zobaczy  
b dzie mo na najbardziej egzotyczne 
stworzenia z ca ego wiata. W pawilonach 
ogrzewanych nowoczesnymi grzejnikami 
parowymi zgromadzono ponad dwa 
tuziny gatunków z czterech kontynentów. 
Gryfy, s onie i pantery prezentuj  swoje 
niebezpieczne wdzi ki przez zachwycon  
publiczno ci . W Kryszta owym Zamku 
w ród tropikalnej ro linno ci migaj  
kolorowe ptaki z apane w d unglach 
Atlantydy i Sunniru oraz pociesznie igraj  
skrzydlate ma pki. Wiosn , zgodnie z 
zapowiedziami Dyrekcji, otwarte zostan  
wybiegi dla jednoro ców, oraz wodne 
oczka dla krokodyli i prawdziwej hydry. 

Bogaci odpoczywaj  w górach 
Blumental, Westria, zim  salony Wanadii 
pustoszej , coraz trudniej natkn  si  w 
klubie lub w teatrze na znajom  twarz. Nie 
nale y si  jednak obawia , nie jest to 
skutek jakiej  epidemii przezi bienia, lub 
l ku przed ch odem. Wr cz przeciwnie, 
ca a mietanka towarzyska przenosi si  w 
sezonie zimowym na wie , by w górskich 
kurortach odpocz  od cywilizacji. 

Najs ynniejszym uzdrowiskiem jest 
westryjska dolina Blumental. S awa, jak  
si  cieszy jest w pe ni zas u ona. Dni 
sp dzone w zaopatrzonych we wszelkie 
udogodnienia malowniczych domkach 
mijaj  w ciszy i spokoju. Mo na wybra  si  
na spacer po malowniczych szlakach 
wokó  doliny, za y  k pieli w gor cych 

ród ach, lub pos ucha  jednej z wielu 
orkiestr graj cych w pawilonach na 
deptaku. Osoby ceni ce sobie rozrywki 
niebanalne mog  popróbowa  zjazdów na 
nartach lub wspinaczki wysokogórskiej z 
przewodnikiem. Wyruszajmy wi c w góry 
szanowni Pa stwo! 

Zima Cara 
Olegrad, Morgowia, Nazywany cz sto 
Lodowym W adc  Car Wladimir ma wida  
do  mrozu. T  zim  sp dzi w od dawna 
zapowiadanej oficjalnej podró y do 
zachodniej Wanadii. Luksusowy poci g 
pancerny wyruszy z Olegradu zaraz po 
zako czeniu obchodów wi t Zimowych. 
Nowy Rok Car wraz z dworem sp dzi w 
Heimburgu, na balu organizowanym 
przez wota skiego Kanclerza ven Lofara. 
Wizyta jeszcze si  nie rozpocz a, a 
dyplomaci obu stron ju  okre laj  j  jako 
„prze omow ”. Redakcja podziela te 
nadzieje, zwraca jednak uwag  na pewne 
kontrowersje zwi zane ze sk adem 
morgowskiej delegacji. Obecno  szefa 
Carskich Obozów Karnych pana Ko cieja 
Niesmiertnego, mo e wzbudzi  protesty 
pot piaj cych nekromancj  w adz Wotanii. 

Budowa kolei znowu stan a 
Schwarzburg, Wotania, Po raz kolejny 
przerwano prace nad lini  kolejow  
przecinaj c  Milcz c  Puszcz . Tym razem 
budowniczowie ulegli atakowi zimy. 
Siarczysty mróz i nadzwyczaj obfite opady 
niegu uniemo liwi y sprawny wyr b 

drzew i utwardzanie nasypu. Rzecznik 
Po udniowowota skich Linii Kolejowych 
oznajmi , e prace zostan  wznowione
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KRONIKA TOWARZYSKA 

Zar czyny, luby, narodziny 
Belim Moor i Shirley Castello zapraszaj  
wszystkich przyjació  na swoje wesele, 
które odb dzie si  w Nowy Rok w teatrze 
„Ksi yc”. Krytycy teatralni nie zaliczaj  
si  do grona przyjació  i nie b d  mile 
widziani. 

In ynier Gawin Maisen i Panna Lena 
Kipped z rado ci  informuj  o swoich 
zar czynach i dzi kuj  Alfheimskim 
Kolejom elaznym za opó niony poci g 
do Silmouth, który spowodowa , e 
spotkali si  w poczekalni dworca w 
Lyonesse. 

Sir Lion Dangewotrh z dum  zawiadamia 
o narodzinach swojego siódmego dziecka, 
pierwszego m skiego potomka rodu 
Dangeworth. Ceremonia Nadania Imienia 
odb dzie si  6.I. w ko ciele na Mellowhill. 

Rozmaite Wydarzenia 
Baronowa Nimblewist zaprasza coroczne 
piewanie pie ni zimowych, które ob dzie 

si  30.XII w sali koncertowej w Ogrodach 
Opackich. Damy i D entelmenów, którzy 
chc  wyst pi  uprasza si  o wcze niejszy 
kontakt z Baronow  w sprawie ustalenia 
i prze wiczenia repertuaru. W tym roku 
zebrane pieni dze przeznaczone zostan  
na Lyonesskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierz t. 

lizgawka w Ogrodach Opackich, czynna 
jest codziennie od dziewi tej rano do 
zmierzchu. y wiarzom doskona e walce 
gra  b dzie przez najbli szy tydzie  
s ynna orkiestra braci Ostrich. 

Sir Lenox Yorney, zaprasza na przyj cie 
organizowane w Teatrze Królewskim dla 
uczczenia dwóch dekad pracy scenicznej. 
Atrakcj  wieczoru b dzie premierowa 
inscenizacja „Króla d bowych li ci”. W roli 
Króla wyst pi sir Lenox, a towarzyszy  mu 

b d  Thalia Newtman jako Pani Lasu oraz 
Rodrick Steel jako owca. 

Lady Melattia de Vaber z przyjació mi, 
zaprasza podczas tego Karnawa u na seri  
balów maskowych. Pierwszy odb dzie si  
w Nowy Rok w rezydencji „Trzy Olchy” w 
Clairvale. Tematem przebra  jest magiczne 
imperium antycznego Res. Wpuszczeni 
b d  tylko go cie w maskach. 

Nekrologi 
 

SIR WILLEM ASHROOT 
SIÓDMY HRABIA BITTERWEED 

 
Nie yje 

 
Wraz z nim odesz a szlachetna sztuka 

pojedynku. 

 

W nieszcz liwym wypadku zgin  
In ynier Henry Hurt 

Wizjoner i wynalazca, wiatowej s awy 
specjalista w dziedzinie wysokopr nych 

silników parowych. 

 

 

Zaginiony w atlantydzkiej d ungli 
nieustraszony podró nik i wielki 

odkrywca 
Sir Thornis Blasewind 

zosta  oficjalnie uznany za zmar ego, 
o czym zawiadamia pogr ona w alu 

rodzina. 
Symboliczny pogrzeb odb dzie si  w 

Nowy Rok w po udnie w kaplicy ko cio a 
St. Pertha of the Swords 

 

www.wolsung.plwww.wolsung.pl
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DODATEK KULTURALNY 

Uczta dla mi o ników opery 
Dyrekcja Opery Królewskiej przygotowa a 
na ten sezon zimowy prawdziw  gratk  
dla mi o ników klasyki operowej. Od 
30.XII wystawiana b dzie inscenizacja 
„Króla Kruków” ven Dreidenhalla w 
re yserii sir Tobiasa Granta. Jeszcze 
wspanialsz  wiadomo ci  jest to, e w roli 
Ortildy wyst pi sama Lady Pottopouri. 
S ynna piewaczka odrzuci a oferty oper w 
Valen, Res i Orseaux i postanowi a Nowy 
Rok przywita  na scenie w Lyonesse. 

Z planu filmowego 
W sere skiej wytwórni filmów „La Stella” 
trwaj  prace nad najwspanialszym 
widowiskiem historyczno-kostiumowym 
wszechczasów. Film o tytule „Szale stwo 
cesarza Kartulli” opowiada  b dzie o 
ostatnich dniach rezyjskiego cesarza, który 
postanowi  zosta  liczem. W tle jego 
ob kanych poczyna  rozgrywa si  
bezlitosna walka o w adz  mi dzy Peroli , 
okrutn  matk  panuj cego, a dowódc  
wojsk imperium Tauriusem. O rozmachu 
filmu wiadcz  takie oto fakty: w scenach 
bitew, uroczysto ci i rytua ów we mie 
udzia  kilkana cie tysi cy statystów, 
przewidziane s  sceny z udzia em gryfów 
i mantikor, a w studio zbudowano 
dok adn  replik  Cyrku Cesarskiego, 
wn trz Pa acu Kartulli i b d cej jednym z 
cudów wiata wi tyni Pateresa. W rol  
Kartulli wcieli si  charyzmatyczny Paolo 
Matellio, Peroli  zagra znana z 
„Ksi ycowej damy” Kirsten Esauge, a 
dzielnego wodza Tauriusa uwielbiany 
amant Sevastino Senterro. Re yserem jest 
twórca „R ki Oberona” i „Miecza w 
mroku”, Guthar Breek. Pozostaje nam 
tylko czeka  na premier , która 
zapowiadana jest na pocz tek jesieni. 

Ksi yc w zasi gu r ki 
Oficyna wydawnicza „Chimera Books” 
wyda a na pocz tku tego miesi ca 

„Ksi yc zbadany” - t umaczenie nowej 
ksi ki poczytnego autora opowie ci 
naukowych Valerego Juperse’a. Tym 
razem akwita ski pisarz roztacza przed 
czytelnikami wizj  eksploracji Srebrnego 
Globu. Z w a ciw  sobie lekko ci  pióra 

czy prawdopodobne i uzasadnione 
naukowo elementy w ca o  o tyle  
widowiskow , co zupe nie niemo liw . 
Warto jednak od o y  na czas lektury 
przywi zanie do realizmu i da  si  ponie  
snutej przez Juperse’a fantazji. Unosz cy 
si  na pr dach astralu aglowiec 
Ksi ycowy zapada w pami  równie 
mocno, co stalowy w  morski w 
„Królestwie w g binach” czy zbuntowany 
golem w „ elaznym policjancie”. Polecam 
ksi k  Valrego Juperse’a wszystkim 
m odzie com i tym d entelmenom, którzy 
maj  ochot  wyjrze  poza tak modny teraz 
nurt powie ci obyczajowej. 

 
SPORT 

Zimowe zawody 
W miejscowo ci Blancville w akwita skich 
Alpach odby y si  pierwsze zawody 
mi dzynarodowe w zjazdach narciarskich. 
W szranki stan li zawodnicy z Akwitanii, 
Wotanii, Trójmonarchii, Alfheimu a nawet 
odleg ego Hrimthorstu. Trasa zjazdu 
zosta a wytyczona na stromych zboczach 
Merciforu. Pierwsze miejsce zdoby  Pascal 
Cotaux z Akwitanii, drugie Svald Hansen 
z Hrimthorstu, trzecie za  Jaslo Beherek z 
Trojmonarchii. Zawodnik Alfheimu, 
Charles Pillick nieszcz liwie upad  na 
stoku i skr ci  nog , przez co nie uko czy  
wy cigu. 

Wy cigi y wiarskie  
W przysz  sobot  na lodowisku w Earls 
Park odb d  si  wy cigi y wiarskie 
organizowane przez Klub Sportowy 
Trinketon. Ch tni do wzi cia udzia u w 
zawodach mog  si  zg asza  w siedzibie 
klubu na Diakon Street 7B do pi tku 
w cznie. 
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wiosn , a do tego czasu spó ka skupi si  na 
„utrzymaniu w odpowiednim stanie ju  
wybudowanego odcinka”. Nieoficjalnie 

ród a sugeruj , i  koncern Wolsung, jeden 
z dwóch g ównych inwestorów, rozwa a 
wycofanie si  ze wspó finansowania 
przedsi wzi cia. 

Wywrotowa lo a rozp dzona 
Heimburg, Wotania, Sukcesem zako czy a 
si  akcja Wota skiego Biura Kontroli 
Thaumologicznej, wymierzona przeciw 
wywrotowej Lo y Czerwonego Brzasku. 
Organizacja spirytystyczna zwi zana z 
podziemiem anarchistycznym zosta a 
zdelegalizowana, a wszyscy jej cz onkowie 
aresztowani. W ród zabezpieczonych 
dokumentów znaleziono plany zamachu 
na wysokiego szczebla urz dników 
wota skiego rz du. Dzi ki skutecznej akcji 
niebezpiecze stwo zosta o za egnane. W 
czasie dzia a , na skutek starcia z 
demonem lekko ranny zosta  ulubieniec 
heimburczyków Agent Moritz Blank. 

Gro ba epidemii 
Szekespatak, Sudria, W granicz cych z 
Czarnoborzem terenach Sudrii alarmuj co 
wzros a liczba zanotowanych przypadków 
lykantropii. W ci gu zesz ego miesi ca 
z apano cztery wie o przemienione 
wilko aki. S u by sanitarne w Szekespatak 
uspokajaj , i  nie ma potrzeby og aszania 
stanu epidemii. Przypomina si  jednak, 

eby podczas pe ni nie podró owa  
samotnie, oraz by zg asza  na policj  
wszystkie zauwa one wilki lub du e psy. 

Feralny trzynasty lot 
Ys, Pechowy okaza  si  trzynasty rejs 
luksusowego sterowca „Ksi  ven Keisel", 
relacji Heimburg – Santa Luna. Na skutek 
niedogodno ci natury technicznej okr t 
powietrzny zdryfowa  z kursu i w celu 
dokonania przegl du wyl dowa  na 
nadprogramowym postoju w Ys. W swoim 
o wiadczeniu Wota ska Przysta  Statków 

Powietrznych okre li a zdarzenie jako 
pojedynczy incydent. Mimo to niektórzy 
pasa erowie zdecydowali si  nie 
kontynuowa  podró y. Przebywaj cy na 
pok adzie detektyw Holben de Selva 
omówi  komentarzy, wspomnia  jedynie o 
skromnej pomocy, jakiej udzieli  za odze 
statku przy wyja nieniu pewnych 
zagadkowych wydarze , które mia y 
miejsce na pok adzie. 

Ambitny projekt kabalistów 
Grommingen, Wotania, Ambitny projekt 
rozpocz li kabali ci i in ynierowie z 
uniwersytetu w Grommingen. Planuj  
stworzenie systemu maszyn ró nicowych, 
wspó dzia aj cych ze sob  w celu 
osi gni cia niespotykanej dotychczas mocy 
obliczeniowej. System nazwany przez 
twórców „Poltergeist”, ma gromadzi  
i katalogowa  wiedz  na przeró ne tematy 
by nast pnie umo liwi  u ytkownikom 
dost p do informacji w sposób pe niejszy 
szybszy ni  jest to mo liwe w tradycyjnych 
bibliotekach. Plany obejmuj  równie  
tworzenie algorytmów magicznych o 
komplikacji przewy szaj cej wszystkie 
najnowsze osi gni cia. Do prac nad 
systemem zaproszono specjalistów z 
dziedziny kabalistyki, krystalomancji, 
automatyki, numerologii i lingwistyki 
magicznej z wszystkich wanadyjskich 
uniwersytetów. Je li plany naukowców si  
spe ni  system maszyn ró nicowych stanie 
si  kolejnym kamieniem milowym na 
drodze rozwoju. 

Katastrofa kolejowa w Slawii 
Widlica, Slawia, Straszliwa katastrofa 
kolejowa wydarzy a si  w Slawii w Rogach 
pod Widlic , kiedy poci g towarowy 
przewo cy w giel na trasie Dymnik-
Gniazdo zderzy  si  z ekspresem relacji 
Gniazdo-Widlica. Obie lokomotywy 
zosta y zmia d one, podobnie jak trzy 
wagony sk adu pasa erskiego. Zgin o 
ponad sto osób, a kilkadziesi t jest
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rannych. Nie wiadomo, dlaczego dwa 
rozp dzone poci gi znalaz y si  na tym 
samym torze. Trwa dochodzenie, które ma 
wyja ni  okoliczno ci tego tragicznego 
zdarzenia. 

Udaremniony przemyt 
Port Lancel, Dekan, Urz dnicy celni w 
Porcie Lancel odkryli i udaremnili 
zakrojon  na niespotykan  skal  prób  
przemytu czarnego lotosu. Narkotyk 
powoduj cy ot pienie i niebezpiecznie 
realne sny zosta  ukryty w skrzyniach, w 
których wed ug listu przewozowego mia y 
znajdowa  si  przyprawy korzenne. 

adunek mia  trafi  na pok ad statku 
p yn cego do Ys. Aresztowano dwóch 
pracowników portu i wspó pracuj cego z 
nimi handlarza. Dochodzenie trwa, jednak 
ju  teraz jest prawie pewne, e proceder 
nie by by mo liwy bez wspó udzia u 
kogo  z Kompani Wschodniodeka skiej. 
Jest to ju  trzecia w tym roku udaremniona 
próba przemytu czarnego lotosu. Niestety 
wci  zbyt du o tego narkotyku trafia do 
nielegalnych palarni w wanadyjskich 
miastach. 

Szybki jak my l 
Lyonesse, Na torach wy cigów konnych w 
Windbog w spektakularny sposób pobity 
zosta  rekord szybko ci. Rewolucyjnej 
konstrukcji paromobil „My l” rozp dzi  si  
do zawrotnej pr dko ci siedemdziesi ciu 
mil na godzin ! Przypominaj cym kropl  
wody pojazdem kierowa  nieustraszony 
Federic Bittleslope. Pomimo wypadku 
sprzed dwóch lat, w którym straci  obie 
nogi, z wytrwa o ci  godn  najwy szego 
uznania wci  utrwala swoj  reputacj  
kierowcy, który nie ul knie si  niczego. 

Niebezpieczny ywot odkrywcy 
Feirne, Profesor Magii Dni Zamierzch ych 
Dowann MacLeider z Uniwersytetu w 
Feirne, zamierza z pocz tkiem Nowego 
Roku wyruszy  z ekspedycj  w nieznane 

rejony Khemre. Celem b dzie zbadanie 
róde  Tajgete i rozstrzygni cie sporu, czy 

jest to rzeczywi cie najd u sza rzeka 
wiata. Nad wypraw  zdaje si  wisie  

z owrogie fatum, gdy  dwaj inni uczeni 
ubiegaj cy si  o stypendium i fundusze 
znikn li bez ladu. W zniszczonej 
pracowni jednego z nich odnaleziono 
lady, jak to okre li a policja „olbrzymiego 

wilka lub szakala”. Profesor MacLeider nie 
l ka si  spisku ani zamachów. Pe ni 
jeste my podziwu dla odwagi tego 
uznanego badacza. 

W e w parku 
Lyonesse, Z niecodziennym problemem 
zetkn li si  wczoraj funkcjonariusze policji. 
W parku na Fastpork Square pojawi o si  
kilkana cie egzotycznych w y, w tym 
kilka jadowitych. Gady po schwytaniu 
zosta y przekazane specjalistom z 
Królewskiego Towarzystwa Zoologiczne-
go, którzy rozpoznali mi dzy innymi 
bardzo rzadkie okazy amfisbeny 
atlantydzkiej i w a pierzastego z 
Tzitzmime. Jak wykaza o dochodzenie 
zwierz ta pochodzi y z hodowli pana 
Isiaha Lance’a, herpetologia amatora. 
Wydosta y si  na wolno , kiedy 
nieszcz liwie rzucona pi ka zbi a szyb  w 
oknie i terrarium. Pan Lance, który 
przebywa obecnie poza miastem zosta  
zakrystalografowany o zaistnia ej sytuacji. 
Pozostaje zada  pytanie, czy nie nale y 
roztoczy  bardziej skrupulatnej kontroli 
nad egzotycznymi zwierz tami, które s  
przywo one z kolonii? 

Tajemniczy po ar 
Lyonesse, Tajemniczy po ar mia  miejsce 
wczoraj w nocy w willowej dzielnicy 
Clairvale. Doszcz tnie sp on  g ówny 
budynek w posiad o ci sir Humpreya 
Bleakbone’a znanego antykwariusza 
i bibliofila, wyk adowcy Katedry J zyków 
Magicznych na uniwersytecie w Feirne. 

lady wskazuj  na to, e po ar rozpocz
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si  w bibliotece, sk d rozprzestrzeni  si  na 
ca y dom. Trudno ustali  przyczyn  
po aru, gdy  w pomieszczeniu nikt 
wówczas nie przebywa , nie by o tam 
równie  adnego ród a ognia. Szcz liwie 
nikt nie zgin , cho  sp on o wiele 
unikalnych dzie , o cznej warto ci 
si gaj cej kilku tysi cy funtów. Na 
wiadomo  o po arze sir Humprey zas ab  
i trafi  do szpitala. 

Zmiany w kolejce podziemnej 
Lyonesse, od nowego roku nast pi kilka 
zmian organizacyjnych w dzia aniu Kolejki 
Metropolitalnej. Uruchomione zostan  trzy 
nowe stacje na Linii Pó nocnej: Kingchapel, 
Furnace Road i Tremont Square, wszystkie 
utrzymane w stylistyce kolonialnej 
i ozdobione motywami deka skimi. Tak e 
od nowego roku zamkni ta zostanie stacja 
Finger Street, która od czasu pami tnego 
wypadku coraz intensywniej jest 
nawiedzana przez duchy. Zarz d kolejki 
obiecuje ponownie otworzy  stacj  po 
uporaniu si  z problemem. 

Ura eni kupuj cy 
Lyonesse, eleganckie damy i d entelmeni 
za atwiaj cy przed wi teczne sprawunki 
w Domach Handlowych d’Arrotsa zostali 
nara eni na niecodzienn  niedogodno . 
Nie wiadomo, jakim sposobem do dzia u 
towarów kolonialnych dosta a si  papuga. 
Du y, kolorowy i jak si  okaza o 
nadzwyczaj gadatliwy ptak przysiad  pod 
sufitem, sk d z nies abn c  energi  zacz  
obrzuca  kupuj cych straszliwymi 
obelgami w pi ciu ró nych j zykach. Co 
wra liwsze niewiasty mdla y na d wi k 
bezece stw, a kilku bardziej za ywnych 
m czyzn zacz o odpowiada  ptakowi 
pi knym za nadobne. Widowisko trwa o 
ponad dwie godziny, tyle bowiem zaj o 
wo nym polowanie na papug . Do 
dyrekcji sklepu trafi a co najmniej jedna 
oficjalna skarga, a ptak do czasu ustalenia 
w a ciciela zosta  oddany w r ce policji.  

Demon na wolno ci 
Lyonesse, wiele ladów wskazuje na to, e 
w dzielnicy Closterling zagnie dzi  si  
pomniejszy demon. Na miejscowy 
posterunek policji nap ywaj  meldunki o 
dziwnej istocie wielko ci du ego psa, 
przypominaj cej skrzy owanie ropuchy z 
ma p  i nietoperzem. Znajdywane s  te  
martwe, cz ciowo po arte koty. By  mo e 
to równie  demoniczny intruz stoi za 
ostatnimi dewastacjami automatonów, z 
których ukradziono ogniwa maniczne. 
Zdaniem ekspertów w ten sposób byt 
astralny mo e zdobywa  energi  magiczn  
podtrzymuj c  jego obecno  na planie 
fizycznym. Policja na razie nie potwierdza 
informacji o demonie, jednak zaleca 
ostro no  i apeluje by zg asza  wszystkie 
niepokoj ce zdarzenia. 

Kradzie  nie pop aca 
Lyonesse, O tym jak fatalnie mo e 
zako czy  si  przest pczy proceder 
przekona a si  szajka z odziei grasuj ca na 
terenie Bridgebank. Ich g ównym celem 
by y place budowy, z których wynosili 
nocami cz ci maszyn, narz dzia, ceg y 
i inne materia y budowlane. Kradzione 
towary sk adowali w opuszczonym 
magazynie przylegaj cym do terenów 
dzielnicowego cmentarza komunalnego. 
Nie czytali wida  naszej gazety, w której 
niejednokrotnie ostrzegali my przed 
grasuj cymi tam ghulami. Nic dziwnego, 
i  pewnej nocy nieumarli wdarli si  do 
z odziejskiej kryjówki. Kiedy policja 
zaalarmowana strza ami przyby a na 
miejsce, z odzieje byli ju  poza zasi giem 
ziemskiej sprawiedliwo ci. Zbrodnia, jak 
wida  nie pop aca. Mamy nadziej , e 
nast pnym krokiem Policji b dzie 
oczyszczenie cmentarza, o co ju  nie jeden 
raz apelowali my. 
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