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Królewska jakoĤþ za rozsĈdnĈ cenč na
23 Filligrane Street

Sir Robert Grey zaprasza znajomych do
klubu „Jesion i DĈb” na obiad, po którym
opowie o swojej ostatniej podróİy do
Lemurii. Relacjč ubarwiĈ ikonografie oraz
trofea. Spotkanie rozpocznie sič 28.XII o
czwartej po poãudniu

Strojenie pianin, fortepianów, naprawa
pianoli, maszyn róİnicowych i inne prace
precyzyjne. Referencje. Gitto Neuholm.
Pneuma: D-56-5

Szczeničta cerbera wotaęskiego, po wiceczempionach, dwumiesičczne w dobre rčce
za symbolicznĈ opãatĈ oddam. Doskonali
stróİe, przywiĈzujĈ sič do wãaĤcicieli.
Kontakt: Lady Amimaria, Królewskie
Towarzystwo Kynologiczne.

Dla pierwszego dİentelmena, który
przeleci wiwernĈ bez mičdzylĈdowania
nad Oceanem Tetydzkim

Fundatorem nagrody jest
sir Neville Francis Arnelle

Przesyãki dorčczamy w caãym kraju w
ciĈgu doby. Specjalna oferta ĤwiĈteczna!
Pilot wiwerny Thoras Sharps i wspólnicy.
Skrytka Pocztowa 534, Lyonesse 

Wanadia, TrwajĈ uroczyste obchody ģwiĈt
Zimowych, jednego z dwóch gãównych
wydarzeę w liturgicznym kalendarzu
Dualizmu. Od Avalonu po Olegrad wierni
wspominajĈ
przybycie
samotnej,
uciekajĈcej Tytanii do bram klasztoru
Ĥw. Berenusa, opiekč którĈ otoczyã jĈ
mnich i narodziny Justusa. Tradycyjnie, w
Noc Narodzin w opactwie Fulmonn
naboİeęstwo odprawiãa sama Królowa.
Gãówne uroczystoĤci w Res wspominajĈ
waİnĈ dla KoĤcioãa Pontyfikalnego wizjč
Ĥwičtego Berenusa, a solaryjskie ģwičta
znajdĈ kulminacjč w Dzieę Nadania
Imienia. Podczas gdy doroĤli rozwaİajĈ
tajemnicč, dzieci jak zawsze myĤlĈ o
prezentach.

Rowery Martblum-Gietz tylko najnowsze
modele, sprowadzane prosto z Heimburga.
Ramy z jesionu lub metalowe, koãa z
gumowanymi obrčczami. Do nabycia w
warsztatach Bakaliusa Thimple, lub w
dobrych sklepach.

Kolekcja strojów zimowych, w Domach
Handlowych d’Arrotsa prezentowana
bčdzie tylko do koęca roku. Zapraszamy.
Mieszkanie wynajmč, tanio nizioãkowi,
gnomowi, krasnoludowi lub niskiemu
czãowiekowi. Kamienicznik Marty Keels,
5 Shortend, Bridgebank.

CzčĤci do Tindra model Zeta, okazyjnie
sprzedam. Silnik w dobrym stanie,
znaczna czčĤþ ukãadu kierowniczego, oraz
tylne czčĤci karoserii w kolorze czarnym.
Kontakt w warsztacie Bakaliusa Thimple.
Wyroby z koĤci lewiatana oraz inne
towary kolonialne oferuje sklep Jeremiasza
Potrhapa,  Goosfare End.

Pralna alchemiczna „Bitterleaf i Synowie”
zakãad pralniczy obsãugujĈcy dwór
królewski, zaprasza wszystkie nowoczesne
gospodynie do korzystania ze swoich
usãug. Doskonaãa czystoĤþ jest uzyskiwana
bez naraİania delikatnych tkanin na
kontakt z wodĈ, która mogãaby zniszczyþ
lub zdeformowaþ krój sukien i surdutów.

Kupič „Podstawy golemologii w krótkim
zarysie” pióra inİ. Ernesta ven Gottingen.
Pneuma: E-2-2
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LYONESSE, 26.XII.883
oceanicznego
statku
pasaİerskiego.
Liniowiec o niespotykanej dotychczas
wypornoĤci bčdzie napčdzany zestawem
oĤmiu niezaleİnych wysokoprčİnych
silników parowych koncernu Wolsung.

ģwičta Zimowa Noc

Rekordowy lot

Encantado, Koriola, Monsieur Jon-Pierre
Maillard dokonaã wczoraj pierwszego w
historii przelotu wiwernĈ wszerz Wanadii,
bez mičdzylĈdowania. Przebudowany dla
celów tej podróİy pojazd wystartowaã
z Bukowego Pola pod Olegardem, by po
blisko 30 godzinach lotu wylĈdowaþ w
miasteczku Encantado w zachodniej
Korioli. Pan Maillard wspomina groĮne
chwile nad wybrzeİem Riviera de Coriola,
gdy podczas nagãej burzy straciã na chwilč
kontrolč nad lotem. Wieloletni rywal
Monsieur Maillarda w samotnych lotach
dãugodystansowych Oswald Osterkamp
nie utraciã dobrego samopoczucia, ani
grantu RzĈdu Wotaęskiego i kontynuuje
prace nad swoja konstrukcjĈ. Radzimy sič
pospieszyþ Herr Osterkamp, zostaão juİ
niewiele rekordów do pobicia.

Zdradziecka Kula

Lasek Ferret, Lyonesse, DziĤ rankiem w
tradycyjnym miejscu pojedynków w Lasku
Ferret zginĈã Willem Ashroot pierworodny
syn sir Cecila Ashroot. Mãody szlachcic
stanĈã w obronie czci swojej narzeczonej,
panny Averne Aerymount. Wyzwany
wotaęczyk Klaus ven Lotenott wbrew
dobrym obyczajom wybraã pojedynek na
pistolety. Widaþ prawda, İe „pistolet to nie
broę, lecz grubiaęstwo”, nie jest znana na
kontynencie. Ojciec zabitego oznajmiã co
nastčpuje: „Lotenott uİyã İelaznej kuli. To
nie byã honorowy pojedynek lecz zwykãe
morderstwo i zrobič wszystko, İeby policja
potraktowaãa je z naleİytĈ surowoĤciĈ”.

Most znowu odcičty

Kogheffen, Jotunheim,
Obfite
opady
Ĥniegu zablokowaãy ruch na moĤcie Bilrost,
ãĈczĈcym nad cieĤninĈ Sild skaliste brzegi
Jotunheimu i Hrimthorstu. Most dãugoĤci
prawie dziesičciu mil, cud wspóãczesnej
inİynierii, zawieszony jest na stalowych
linach gruboĤci woãu, ponad 60 jardów nad
powierzchniĈ morza. Ukoęczony pičþ lat
temu Bilrost juİ trzeci raz staje sič
nieprzejezdny zimĈ. Na szczčĤcie tym
razem udaão sič utrzymaþ ruch na
zadaszonych torach kolejowych.

Najwspanialszy statek

Keanypond, W dokach stoczni Widemera
ruszyãa budowa najwičkszego w historii

Redakcja: Arthur Ganschinietz
Korespondenci: Gerard Heime, Sir Martin Kopf, Jan Tolson
Wolsung – Magia Wieku Pary

NajĤwieİsze wiadomoĤci z caãego Ĥwiata

NAKàAD: 500 egz.

Suknie Karnawaãowe, szyte ĤciĤle wedãug
najnowszych wzorów prosto z pracowni
znanych akwitaęskich projektantów.
Salon krawiecki Madamme Poutrix.

Sto tysičcy Funtów Alfheimskich
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ZaginĈã piesek, terier, imič Montmorency.
Energiczny. Nagroda dla znalazcy. Harris
G. Harris. Skrytka Pocztowa 90, Lyonesse 

Periodyk dla ludzi ciekawych nowych
Ĥwiatów! Zaprenumeruj juİ dziĤ!
Czyszczenie kominków i inne usãugi,
„Nicolas & Klaus” mistrzowie kominiarscy
polecajĈ sič uwadze. Biuro: 7 Polesquare,
Closterling.

WIELKA NAGRODA!!

CENA: 6p

WYDANIE ĝWIĄTECZNE

OGâOSZENIA
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Najsãynniejszym
uzdrowiskiem
jest
westryjska dolina Blumental. Sãawa, jakĈ
sič cieszy jest w peãni zasãuİona. Dni
spčdzone w zaopatrzonych we wszelkie
udogodnienia malowniczych domkach
mijajĈ w ciszy i spokoju. Moİna wybraþ sič
na spacer po malowniczych szlakach
wokóã doliny, zaİyþ kĈpieli w gorĈcych
Įródãach, lub posãuchaþ jednej z wielu
orkiestr grajĈcych w pawilonach na
deptaku. Osoby ceniĈce sobie rozrywki
niebanalne mogĈ popróbowaþ zjazdów na
nartach lub wspinaczki wysokogórskiej z
przewodnikiem. Wyruszajmy wičc w góry
szanowni Paęstwo!

Rekordowe mrozy

Czerngrad, Czarnoborze, Niespotykane
mrozy nawiedziãy w tym roku Ksičstwo
Czarnoborza i Pičciorogu. Choþ wczesne
jesienne przymrozki zwiastowaãy silnĈ
zimč,
obfitoĤþ
opadów
Ĥnieİnych
zaskoczyãa wszystkich. Wiele miejscowoĤci
zostaão odcičtych od Ĥwiata, linia kolejowa
czčsto bywa nieprzejezdna, powtarzajĈ sič
teİ plotki o stadach wilków atakujĈcych
podróİnych. W tych okolicznoĤciach
radzimy Czytelnikom ewentualne wizyty
w Czarnoborzu przeãoİyþ na wiosnč.

Cesarska menaİeria

Zima Cara

Valen, Ostria, Wielka Wystawa skoęczyãa
sič zaledwie miesiĈc temu, a wybudowane
wówczas pawilony znowu przyciĈgajĈ
zwiedzajĈcych. Na terenach Wystawy
otwarto bowiem pod patronatem Cesarza
Ogród Zoologiczny, w którym zobaczyþ
bčdzie moİna najbardziej egzotyczne
stworzenia z caãego Ĥwiata. W pawilonach
ogrzewanych nowoczesnymi grzejnikami
parowymi zgromadzono ponad dwa
tuziny gatunków z czterech kontynentów.
Gryfy, sãonie i pantery prezentujĈ swoje
niebezpieczne wdzički przez zachwyconĈ
publicznoĤciĈ. W Krysztaãowym Zamku
wĤród tropikalnej roĤlinnoĤci ĤmigajĈ
kolorowe ptaki zãapane w dİunglach
Atlantydy i Sunniru oraz pociesznie igrajĈ
skrzydlate maãpki. WiosnĈ, zgodnie z
zapowiedziami Dyrekcji, otwarte zostanĈ
wybiegi dla jednoroİców, oraz wodne
oczka dla krokodyli i prawdziwej hydry.

Olegrad, Morgowia, Nazywany czčsto
Lodowym WãadcĈ Car Wladimir ma widaþ
doĤþ mrozu. Tč zimč spčdzi w od dawna
zapowiadanej oficjalnej podróİy do
zachodniej Wanadii. Luksusowy pociĈg
pancerny wyruszy z Olegradu zaraz po
zakoęczeniu obchodów ģwiĈt Zimowych.
Nowy Rok Car wraz z dworem spčdzi w
Heimburgu, na balu organizowanym
przez wotaęskiego Kanclerza ven Lofara.
Wizyta jeszcze sič nie rozpoczčãa, a
dyplomaci obu stron juİ okreĤlajĈ jĈ jako
„przeãomowĈ”. Redakcja podziela te
nadzieje, zwraca jednak uwagč na pewne
kontrowersje zwiĈzane ze skãadem
morgowskiej delegacji. ObecnoĤþ szefa
Carskich Obozów Karnych pana KoĤcieja
Niesmiertnego, moİe wzbudziþ protesty
potčpiajĈcych nekromancjč wãadz Wotanii.

Budowa kolei znowu stančãa

Bogaci odpoczywajĈ w górach

Schwarzburg, Wotania, Po raz kolejny
przerwano prace nad liniĈ kolejowĈ
przecinajĈcĈ MilczĈcĈ Puszczč. Tym razem
budowniczowie ulegli atakowi zimy.
Siarczysty mróz i nadzwyczaj obfite opady
Ĥniegu uniemoİliwiãy sprawny wyrĈb
drzew i utwardzanie nasypu. Rzecznik
Poãudniowowotaęskich Linii Kolejowych
oznajmiã, İe prace zostanĈ wznowione

Blumental, Westria, zimĈ salony Wanadii
pustoszejĈ, coraz trudniej natknĈþ sič w
klubie lub w teatrze na znajomĈ twarz. Nie
naleİy sič jednak obawiaþ, nie jest to
skutek jakiejĤ epidemii przezičbienia, lub
lčku przed chãodem. Wrčcz przeciwnie,
caãa Ĥmietanka towarzyska przenosi sič w
sezonie zimowym na wieĤ, by w górskich
kurortach odpoczĈþ od cywilizacji.
Wolsung – Magia Wieku Pary

MZPOFTTF!DSZTUBMPHSBQI!

2

www.wolsung.w3.pl
www.wolsung.pl

KRONIKA TOWARZYSKA

bčdĈ Thalia Newtman jako Pani Lasu oraz
Rodrick Steel jako âowca.

Zarčczyny, Ĥluby, narodziny

Lady Melattia de Vaber z przyjacióãmi,
zaprasza podczas tego Karnawaãu na serič
balów maskowych. Pierwszy odbčdzie sič
w Nowy Rok w rezydencji „Trzy Olchy” w
Clairvale. Tematem przebraę jest magiczne
imperium antycznego Res. Wpuszczeni
bčdĈ tylko goĤcie w maskach.

Belim Moor i Shirley Castello zapraszajĈ
wszystkich przyjacióã na swoje wesele,
które odbčdzie sič w Nowy Rok w teatrze
„Ksičİyc”. Krytycy teatralni nie zaliczajĈ
sič do grona przyjacióã i nie bčdĈ mile
widziani.

Nekrologi

Inİynier Gawin Maisen i Panna Lena
Kipped z radoĤciĈ informujĈ o swoich
zarčczynach
i dzičkujĈ
Alfheimskim
Kolejom įelaznym za opóĮniony pociĈg
do Silmouth, który spowodowaã, İe
spotkali sič w poczekalni dworca w
Lyonesse.

]^

SIR WILLEM ASHROOT
SIÓDMY HRABIA BITTERWEED
Nie İyje

Sir Lion Dangewotrh z dumĈ zawiadamia
o narodzinach swojego siódmego dziecka,
pierwszego mčskiego potomka rodu
Dangeworth. Ceremonia Nadania Imienia
odbčdzie sič 6.I. w koĤciele na Mellowhill.

Wraz z nim odeszãa szlachetna sztuka
pojedynku.

]^

Rozmaite Wydarzenia

]^

Baronowa Nimblewist zaprasza coroczne
Ĥpiewanie pieĤni zimowych, które občdzie
sič 30.XII w sali koncertowej w Ogrodach
Opackich. Damy i Dİentelmenów, którzy
chcĈ wystĈpiþ uprasza sič o wczeĤniejszy
kontakt z BaronowĈ w sprawie ustalenia
i przeþwiczenia repertuaru. W tym roku
zebrane pieniĈdze przeznaczone zostanĈ
na Lyonesskie Schronisko dla Bezdomnych
ZwierzĈt.

W nieszczčĤliwym wypadku zginĈã
Inİynier Henry Hurt
Wizjoner i wynalazca, Ĥwiatowej sãawy
specjalista w dziedzinie wysokoprčİnych
silników parowych.

]^
]^

Zaginiony w atlantydzkiej dİungli
nieustraszony podróİnik i wielki
odkrywca
Sir Thornis Blasewind
zostaã oficjalnie uznany za zmarãego,
o czym zawiadamia pogrĈİona w İalu
rodzina.
Symboliczny pogrzeb odbčdzie sič w
Nowy Rok w poãudnie w kaplicy koĤcioãa
St. Pertha of the Swords

ģlizgawka w Ogrodach Opackich, czynna
jest codziennie od dziewiĈtej rano do
zmierzchu. âyİwiarzom doskonaãe walce
graþ bčdzie przez najbliİszy tydzieę
sãynna orkiestra braci Ostrich.
Sir Lenox Yorney, zaprasza na przyjčcie
organizowane w Teatrze Królewskim dla
uczczenia dwóch dekad pracy scenicznej.
AtrakcjĈ wieczoru bčdzie premierowa
inscenizacja „Króla dčbowych liĤci”. W roli
Króla wystĈpi sir Lenox, a towarzyszyþ mu
Wolsung – Magia Wieku Pary
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DODATEK KULTURALNY

„Ksičİyc zbadany” - tãumaczenie nowej
ksiĈİki poczytnego autora opowieĤci
naukowych Valerego Juperse’a. Tym
razem akwitaęski pisarz roztacza przed
czytelnikami wizjč eksploracji Srebrnego
Globu. Z wãaĤciwĈ sobie lekkoĤciĈ pióra
ãĈczy
prawdopodobne
i uzasadnione
naukowo elementy w caãoĤþ o tyleİ
widowiskowĈ, co zupeãnie niemoİliwĈ.
Warto jednak odãoİyþ na czas lektury
przywiĈzanie do realizmu i daþ sič ponieĤþ
snutej przez Juperse’a fantazji. UnoszĈcy
sič na prĈdach astralu įaglowiec
Ksičİycowy zapada w pamičþ równie
mocno, co stalowy wĈİ morski w
„Królestwie w gãčbinach” czy zbuntowany
golem w „įelaznym policjancie”. Polecam
ksiĈİkč Valrego Juperse’a wszystkim
mãodzieęcom i tym dİentelmenom, którzy
majĈ ochotč wyjrzeþ poza tak modny teraz
nurt powieĤci obyczajowej.

Uczta dla miãoĤników opery

Dyrekcja Opery Królewskiej przygotowaãa
na ten sezon zimowy prawdziwĈ gratkč
dla miãoĤników klasyki operowej. Od
30.XII wystawiana bčdzie inscenizacja
„Króla Kruków” ven Dreidenhalla w
reİyserii sir Tobiasa Granta. Jeszcze
wspanialszĈ wiadomoĤciĈ jest to, İe w roli
Ortildy wystĈpi sama Lady Pottopouri.
Sãynna Ĥpiewaczka odrzuciãa oferty oper w
Valen, Res i Orseaux i postanowiãa Nowy
Rok przywitaþ na scenie w Lyonesse.

Z planu filmowego

W sereęskiej wytwórni filmów „La Stella”
trwajĈ prace nad najwspanialszym
widowiskiem historyczno-kostiumowym
wszechczasów. Film o tytule „Szaleęstwo
cesarza Kartulli” opowiadaþ bčdzie o
ostatnich dniach rezyjskiego cesarza, który
postanowiã zostaþ liczem. W tle jego
obãĈkanych poczynaę rozgrywa sič
bezlitosna walka o wãadzč mičdzy PeroliĈ,
okrutnĈ matkĈ panujĈcego, a dowódcĈ
wojsk imperium Tauriusem. O rozmachu
filmu ĤwiadczĈ takie oto fakty: w scenach
bitew, uroczystoĤci i rytuaãów weĮmie
udziaã kilkanaĤcie tysičcy statystów,
przewidziane sĈ sceny z udziaãem gryfów
i mantikor, a w studio zbudowano
dokãadnĈ replikč Cyrku Cesarskiego,
wnčtrz Paãacu Kartulli i bčdĈcej jednym z
cudów Ĥwiata ģwiĈtyni Pateresa. W rolč
Kartulli wcieli sič charyzmatyczny Paolo
Matellio,
Perolič
zagra
znana
z
„Ksičİycowej damy” Kirsten Esauge, a
dzielnego wodza Tauriusa uwielbiany
amant Sevastino Senterro. Reİyserem jest
twórca „Rčki Oberona” i „Miecza w
mroku”, Guthar Breek. Pozostaje nam
tylko
czekaþ
na
premierč,
która
zapowiadana jest na poczĈtek jesieni.

SPORT
Zimowe zawody

W miejscowoĤci Blancville w akwitaęskich
Alpach odbyãy sič pierwsze zawody
mičdzynarodowe w zjazdach narciarskich.
W szranki stančli zawodnicy z Akwitanii,
Wotanii, Trójmonarchii, Alfheimu a nawet
odlegãego Hrimthorstu. Trasa zjazdu
zostaãa wytyczona na stromych zboczach
Merciforu. Pierwsze miejsce zdobyã Pascal
Cotaux z Akwitanii, drugie Svald Hansen
z Hrimthorstu, trzecie zaĤ Jaslo Beherek z
Trojmonarchii.
Zawodnik
Alfheimu,
Charles Pillick nieszczčĤliwie upadã na
stoku i skrčciã nogč, przez co nie ukoęczyã
wyĤcigu.

WyĤcigi ãyİwiarskie

W przyszãĈ sobotč na lodowisku w Earls
Park odbčdĈ sič wyĤcigi ãyİwiarskie
organizowane przez Klub Sportowy
Trinketon. Chčtni do wzičcia udziaãu w
zawodach mogĈ sič zgãaszaþ w siedzibie
klubu na Diakon Street 7B do piĈtku
wãĈcznie.

Ksičİyc w zasičgu rčki

Oficyna wydawnicza „Chimera Books”
wydaãa na poczĈtku tego miesiĈca
Wolsung – Magia Wieku Pary
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wiosnĈ, a do tego czasu spóãka skupi sič na
„utrzymaniu w odpowiednim stanie juİ
wybudowanego odcinka”. Nieoficjalnie
Įródãa sugerujĈ, iİ koncern Wolsung, jeden
z dwóch gãównych inwestorów, rozwaİa
wycofanie sič ze wspóãfinansowania
przedsičwzičcia.

Powietrznych okreĤliãa zdarzenie jako
pojedynczy incydent. Mimo to niektórzy
pasaİerowie
zdecydowali
sič
nie
kontynuowaþ podróİy. PrzebywajĈcy na
pokãadzie detektyw Holben de Selva
omówiã komentarzy, wspomniaã jedynie o
skromnej pomocy, jakiej udzieliã zaãodze
statku
przy
wyjaĤnieniu
pewnych
zagadkowych wydarzeę, które miaãy
miejsce na pokãadzie.

Wywrotowa loİa rozpčdzona

Heimburg, Wotania, Sukcesem zakoęczyãa
sič akcja Wotaęskiego Biura Kontroli
Thaumologicznej, wymierzona przeciw
wywrotowej Loİy Czerwonego Brzasku.
Organizacja spirytystyczna zwiĈzana z
podziemiem anarchistycznym zostaãa
zdelegalizowana, a wszyscy jej czãonkowie
aresztowani. WĤród zabezpieczonych
dokumentów znaleziono plany zamachu
na wysokiego szczebla urzčdników
wotaęskiego rzĈdu. Dzički skutecznej akcji
niebezpieczeęstwo zostaão zaİegnane. W
czasie dziaãaę, na skutek starcia z
demonem lekko ranny zostaã ulubieniec
heimburczyków Agent Moritz Blank.

Ambitny projekt kabalistów

Grommingen, Wotania, Ambitny projekt
rozpoczčli kabaliĤci i inİynierowie z
uniwersytetu w Grommingen. PlanujĈ
stworzenie systemu maszyn róİnicowych,
wspóãdziaãajĈcych ze sobĈ w celu
osiĈgničcia niespotykanej dotychczas mocy
obliczeniowej. System nazwany przez
twórców „Poltergeist”, ma gromadziþ
i katalogowaþ wiedzč na przeróİne tematy
by nastčpnie umoİliwiþ uİytkownikom
dostčp do informacji w sposób peãniejszy
szybszy niİ jest to moİliwe w tradycyjnych
bibliotekach. Plany obejmujĈ równieİ
tworzenie algorytmów magicznych o
komplikacji przewyİszajĈcej wszystkie
najnowsze osiĈgničcia. Do prac nad
systemem zaproszono specjalistów z
dziedziny kabalistyki, krystalomancji,
automatyki, numerologii i lingwistyki
magicznej z wszystkich wanadyjskich
uniwersytetów. JeĤli plany naukowców sič
speãniĈ system maszyn róİnicowych stanie
sič kolejnym kamieniem milowym na
drodze rozwoju.

GroĮba epidemii

Szekespatak, Sudria, W graniczĈcych z
Czarnoborzem terenach Sudrii alarmujĈco
wzrosãa liczba zanotowanych przypadków
lykantropii. W ciĈgu zeszãego miesiĈca
zãapano cztery Ĥwieİo przemienione
wilkoãaki. Sãuİby sanitarne w Szekespatak
uspokajajĈ, iİ nie ma potrzeby ogãaszania
stanu epidemii. Przypomina sič jednak,
İeby podczas peãni nie podróİowaþ
samotnie, oraz by zgãaszaþ na policjč
wszystkie zauwaİone wilki lub duİe psy.

Katastrofa kolejowa w Slawii

Feralny trzynasty lot

Widlica, Slawia, Straszliwa katastrofa
kolejowa wydarzyãa sič w Slawii w Rogach
pod WidlicĈ, kiedy pociĈg towarowy
przewoİĈcy wčgiel na trasie DymnikGniazdo zderzyã sič z ekspresem relacji
Gniazdo-Widlica.
Obie
lokomotywy
zostaãy zmiaİdİone, podobnie jak trzy
wagony skãadu pasaİerskiego. Zginčão
ponad sto osób, a kilkadziesiĈt jest

Ys, Pechowy okazaã sič trzynasty rejs
luksusowego sterowca „KsiĈİč ven Keisel",
relacji Heimburg – Santa Luna. Na skutek
niedogodnoĤci natury technicznej okrčt
powietrzny zdryfowaã z kursu i w celu
dokonania przeglĈdu wylĈdowaã na
nadprogramowym postoju w Ys. W swoim
oĤwiadczeniu Wotaęska Przystaę Statków
Wolsung – Magia Wieku Pary
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rejony Khemre. Celem bčdzie zbadanie
Įródeã Tajgete i rozstrzygničcie sporu, czy
jest to rzeczywiĤcie najdãuİsza rzeka
Ĥwiata. Nad wyprawĈ zdaje sič wisieþ
zãowrogie fatum, gdyİ dwaj inni uczeni
ubiegajĈcy sič o stypendium i fundusze
zniknčli bez Ĥladu. W zniszczonej
pracowni jednego z nich odnaleziono
Ĥlady, jak to okreĤliãa policja „olbrzymiego
wilka lub szakala”. Profesor MacLeider nie
lčka sič spisku ani zamachów. Peãni
jesteĤmy podziwu dla odwagi tego
uznanego badacza.

rannych. Nie wiadomo, dlaczego dwa
rozpčdzone pociĈgi znalazãy sič na tym
samym torze. Trwa dochodzenie, które ma
wyjaĤniþ okolicznoĤci tego tragicznego
zdarzenia.

Udaremniony przemyt

Port Lancel, Dekan, Urzčdnicy celni w
Porcie
Lancel
odkryli
i udaremnili
zakrojonĈ na niespotykanĈ skalč próbč
przemytu czarnego lotosu. Narkotyk
powodujĈcy otčpienie i niebezpiecznie
realne sny zostaã ukryty w skrzyniach, w
których wedãug listu przewozowego miaãy
znajdowaþ sič przyprawy korzenne.
âadunek miaã trafiþ na pokãad statku
pãynĈcego do Ys. Aresztowano dwóch
pracowników portu i wspóãpracujĈcego z
nimi handlarza. Dochodzenie trwa, jednak
juİ teraz jest prawie pewne, İe proceder
nie byãby moİliwy bez wspóãudziaãu
kogoĤ z Kompani Wschodniodekaęskiej.
Jest to juİ trzecia w tym roku udaremniona
próba przemytu czarnego lotosu. Niestety
wciĈİ zbyt duİo tego narkotyku trafia do
nielegalnych palarni w wanadyjskich
miastach.

Wčİe w parku

Lyonesse, Z niecodziennym problemem
zetknčli sič wczoraj funkcjonariusze policji.
W parku na Fastpork Square pojawião sič
kilkanaĤcie egzotycznych wčİy, w tym
kilka jadowitych. Gady po schwytaniu
zostaãy
przekazane
specjalistom
z
Królewskiego Towarzystwa Zoologicznego, którzy rozpoznali mičdzy innymi
bardzo
rzadkie
okazy
amfisbeny
atlantydzkiej
i wčİa
pierzastego
z
Tzitzmime. Jak wykazaão dochodzenie
zwierzčta pochodziãy z hodowli pana
Isiaha Lance’a, herpetologia amatora.
Wydostaãy sič na wolnoĤþ, kiedy
nieszczčĤliwie rzucona piãka zbiãa szybč w
oknie i terrarium. Pan Lance, który
przebywa obecnie poza miastem zostaã
zakrystalografowany o zaistniaãej sytuacji.
Pozostaje zadaþ pytanie, czy nie naleİy
roztoczyþ bardziej skrupulatnej kontroli
nad egzotycznymi zwierzčtami, które sĈ
przywoİone z kolonii?

Szybki jak myĤl

Lyonesse, Na torach wyĤcigów konnych w
Windbog w spektakularny sposób pobity
zostaã rekord szybkoĤci. Rewolucyjnej
konstrukcji paromobil „MyĤl” rozpčdziã sič
do zawrotnej prčdkoĤci siedemdziesičciu
mil na godzinč! PrzypominajĈcym kroplč
wody pojazdem kierowaã nieustraszony
Federic Bittleslope. Pomimo wypadku
sprzed dwóch lat, w którym straciã obie
nogi, z wytrwaãoĤciĈ godnĈ najwyİszego
uznania wciĈİ utrwala swojĈ reputacjč
kierowcy, który nie ulčknie sič niczego.

Tajemniczy poİar

Lyonesse, Tajemniczy poİar miaã miejsce
wczoraj w nocy w willowej dzielnicy
Clairvale. Doszczčtnie spãonĈã gãówny
budynek w posiadãoĤci sir Humpreya
Bleakbone’a
znanego
antykwariusza
i bibliofila, wykãadowcy Katedry Jčzyków
Magicznych na uniwersytecie w Feirne.
ģlady wskazujĈ na to, İe poİar rozpoczĈã

Niebezpieczny İywot odkrywcy

Feirne, Profesor Magii Dni Zamierzchãych
Dowann MacLeider z Uniwersytetu w
Feirne, zamierza z poczĈtkiem Nowego
Roku wyruszyþ z ekspedycjĈ w nieznane
Wolsung – Magia Wieku Pary
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Demon na wolnoĤci

sič w bibliotece, skĈd rozprzestrzeniã sič na
caãy dom. Trudno ustaliþ przyczynč
poİaru, gdyİ w pomieszczeniu nikt
wówczas nie przebywaã, nie byão tam
równieİ İadnego Įródãa ognia. SzczčĤliwie
nikt nie zginĈã, choþ spãončão wiele
unikalnych dzieã, o ãĈcznej wartoĤci
sičgajĈcej kilku tysičcy funtów. Na
wiadomoĤþ o poİarze sir Humprey zasãabã
i trafiã do szpitala.

Lyonesse, wiele Ĥladów wskazuje na to, İe
w dzielnicy Closterling zagnieĮdziã sič
pomniejszy
demon.
Na
miejscowy
posterunek policji napãywajĈ meldunki o
dziwnej istocie wielkoĤci duİego psa,
przypominajĈcej skrzyİowanie ropuchy z
maãpĈ i nietoperzem. Znajdywane sĈ teİ
martwe, czčĤciowo poİarte koty. Byþ moİe
to równieİ demoniczny intruz stoi za
ostatnimi dewastacjami automatonów, z
których ukradziono ogniwa maniczne.
Zdaniem ekspertów w ten sposób byt
astralny moİe zdobywaþ energič magicznĈ
podtrzymujĈcĈ jego obecnoĤþ na planie
fizycznym. Policja na razie nie potwierdza
informacji o demonie, jednak zaleca
ostroİnoĤþ i apeluje by zgãaszaþ wszystkie
niepokojĈce zdarzenia.

Zmiany w kolejce podziemnej

Lyonesse, od nowego roku nastĈpi kilka
zmian organizacyjnych w dziaãaniu Kolejki
Metropolitalnej. Uruchomione zostanĈ trzy
nowe stacje na Linii Póãnocnej: Kingchapel,
Furnace Road i Tremont Square, wszystkie
utrzymane w stylistyce kolonialnej
i ozdobione motywami dekaęskimi. Takİe
od nowego roku zamkničta zostanie stacja
Finger Street, która od czasu pamičtnego
wypadku
coraz
intensywniej
jest
nawiedzana przez duchy. ZarzĈd kolejki
obiecuje ponownie otworzyþ stacjč po
uporaniu sič z problemem.

Kradzieİ nie popãaca

Lyonesse, O tym jak fatalnie moİe
zakoęczyþ sič przestčpczy proceder
przekonaãa sič szajka zãodziei grasujĈca na
terenie Bridgebank. Ich gãównym celem
byãy place budowy, z których wynosili
nocami czčĤci maszyn, narzčdzia, cegãy
i inne materiaãy budowlane. Kradzione
towary skãadowali w opuszczonym
magazynie przylegajĈcym do terenów
dzielnicowego cmentarza komunalnego.
Nie czytali widaþ naszej gazety, w której
niejednokrotnie
ostrzegaliĤmy
przed
grasujĈcymi tam ghulami. Nic dziwnego,
iİ pewnej nocy nieumarli wdarli sič do
zãodziejskiej kryjówki. Kiedy policja
zaalarmowana strzaãami przybyãa na
miejsce, zãodzieje byli juİ poza zasičgiem
ziemskiej sprawiedliwoĤci. Zbrodnia, jak
widaþ nie popãaca. Mamy nadziejč, İe
nastčpnym
krokiem
Policji
bčdzie
oczyszczenie cmentarza, o co juİ nie jeden
raz apelowaliĤmy.

Uraİeni kupujĈcy

Lyonesse, eleganckie damy i dİentelmeni
zaãatwiajĈcy przedĤwiĈteczne sprawunki
w Domach Handlowych d’Arrotsa zostali
naraİeni na niecodziennĈ niedogodnoĤþ.
Nie wiadomo, jakim sposobem do dziaãu
towarów kolonialnych dostaãa sič papuga.
Duİy, kolorowy i jak sič okazaão
nadzwyczaj gadatliwy ptak przysiadã pod
sufitem, skĈd z niesãabnĈcĈ energiĈ zaczĈã
obrzucaþ
kupujĈcych
straszliwymi
obelgami w pičciu róİnych jčzykach. Co
wraİliwsze niewiasty mdlaãy na dĮwičk
bezeceęstw, a kilku bardziej zaİywnych
mčİczyzn zaczčão odpowiadaþ ptakowi
pičknym za nadobne. Widowisko trwaão
ponad dwie godziny, tyle bowiem zajčão
woĮnym polowanie na papugč. Do
dyrekcji sklepu trafiãa co najmniej jedna
oficjalna skarga, a ptak do czasu ustalenia
wãaĤciciela zostaã oddany w rčce policji.
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