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OGâOSZENIA
Kongres Thaumologiczny zaprasza na
serič wykãadów, które odbčdĈ sič w Auli
Uniwersytetu w Lyonesse w dniach 5-7.IV.
WĤród zaproszonych goĤci sĈ: prof. Asker
Skafid, prof. Maurice Le Blanc i prof.
Hygin ven Martinkopf.
Clarence Wisgley, publicznie oĤwiadcza,
İe nie odpowiada za dãugi swojego brata
Nathana Wisgleya i nie bčdzie rozwaİaã
roszczeę jego licznych wierzycieli.

WciĈİ gubisz fajkč?. Specjalnie dla Ciebie
naãoİymy na niĈ Bezbãčdne Zaklčcie
LokalizujĈce! Sprzedajemy takİe przedni
tytoę. OdwiedĮ „Fajki ģwiata”, 4 Westshire
Road, Kingsplace.

GORACA KćPIEL W KAįDYM DOMU!

Odwaİnych osób z İyãkĈ awanturnika
poszukujč do ciekawego przedsičwzičcia
zwiĈzanego z eksploracjĈ nieczynnej czčĤci
heimburskich kanaãów. Vincent ven
Ghoul, Redakcja Wotania Tag & Nacht,
Keiserstrasse 63, Heimburg.
Mechanika lub egzorcystč do nietypowej
sprawy pilnie zatrudnič. DoĤwiadczenie z
paromobilami Tindr model Zeta bardzo
mile
widziane.
Bakalius
Thimple,
Soothend 3a, pneuma: B-45-43

Periodyk dla ludzi ciekawych nowych
Ĥwiatów! Zaprenumeruj juİ dziĤ!
Lakiernik. Golemy malujč, bogata paleta,
wzory wãasne, fabryczne lub na İyczenie
klienta, równieİ konwersje. Cedric Lumen,
14 Yew Drive.

Instalacje ãazienkowe Wolsunga!
Równieİ w Twojej wiejskiej rezydencji
Mechanicznych Nóg, które wyrwaãy sič
spod kontroli poszukujč! WysokoĤþ ok. 4
stopy, napčd maniczno-parowy. Ostatnio
widziano je na drodze z Catfork do
Albeede. Znalazcč proszč o kontakt pod:
Jan Tolson. UrzĈd pocztowy w Catfork.

Uniwersytet w Lyonesse ogãasza konkurs
na stanowisko wykãadowcy w Katedrze
Spirytystyki Stosowanej. Kandydatury
prosimy zgãaszaþ w Biurze Dziekana,
Coven Road 7.

Policja Miejska poszukuje konstabli do
nowego posterunku w Wiwrenden. Mãodzi
panowie o wysokiej sprawnoĤci fizycznej,
nienagannej kulturze osobistej i czystym
charakterze mogĈ zgãaszaþ sič w Dziale
Kadr Komendy Gãównej.

Dozorcč zatrudnič. Wymagane sĈ: zimna
krew i opanowanie, mile widziane dobre
warunki fizyczne i umiejčtnoĤþ posãugiwania sič maczetĈ. Dr Henry Coeur,
Kostnica
Municypialna,
Bridgebank.

Redakcja: Arthur Ganschinietz
Korespondenci: Wiktor ven Scoenke, Vincent ven Ghoul, Jan Tolson, sir Martin ven Hyginkopf, Gerard
Heime, Graf ven Rozbitzky.
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WYDANIE SPECJALNE

Wszechmocny Cardesjo Giabolini, znany
Przywoãywacz, wystčpy w kaİdy piĈtek w
Ogrodach Opackich, szuka zaginionego
chowaęca. Ma on póãtora stopy wzrostu,
szpiczasty ogon i oklapničte uszy, ãaciaty.
Wabi sič CielĈtko. Czasami pluje kwasem.
Znalazcč czeka nagroda pieničİna oraz
Amulet SzczčĤcia i Fortuny.

www.wolsung.pl
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NajĤwieİsze wiadomoĤci z caãego Ĥwiata
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wszelkie kontakty z heretyckim zakonem.
Wczoraj Akwitania zaproponowaãa pomoc
wojskowĈ przy obronie Prestero. Ciekawe
co bardziej leİy na sercu prezydentowi de
Daen, los lemuryjskiego paęstwa, czy
tamtejsze kopalnie zãota i diamentów?

Wypadek czy zamach?

Skyllo, Scylla i Charybda, Jak donoszĈ
nasi korespondenci, przeãoİony scyllijskiej
policji, Komisarz Caputto nie İyje. Znany
powszechnie jako „Nieugičty” komisarz
przebywaã
na
pokãadzie
swojego
prywatnego jachtu, kiedy ten zatonĈã
u wschodnich wybrzeİy Charybdy. Nie
udaão sič jeszcze ustaliþ przyczyn tragedii.
Niektórzy Ĥwiadkowie wspominajĈ o
„olbrzymim morskim potworze”, który
oplótã jacht mackami i wciĈgnĈã go pod
wodč. Czyİby za ĤmierciĈ Komisarza staãa
przestčpcza organizacja znana jako scylla?
JeĤli wierzyþ plotkom, matrony stojĈce na
czele zbrodniczych rodzin sĈ równieİ
potčİnymi wiedĮmami i nie zawahaãyby
sič przed paktowaniem z demonami.
W specjalnym oĤwiadczeniu, Burmistrz
Skyllo Pan Vito Lasagnto zapowiedziaã, İe
mimo Ĥmierci Komisarza Caputto walka z
przestčpczoĤciĈ bčdzie prowadzona z takĈ
samĈ intensywnoĤciĈ.

Uniwersyteckie ģwičto Wiosny

Feirne, Z zadowoleniem stwierdzamy, İe
na Ĥwiatowe niepokoje nas nie dotyczĈ. Na
Uniwersytecie w Feirne rozpoczčãy sič
przygotowania do tradycyjnych obchodów
dni Wiosennego Ksičİyca. UroczystoĤci
rozpocznĈ sič w dzieę pierwszej wiosennej
peãni nad brzegiem Tetery. GwoĮdziem
programu bčdĈ niewĈtpliwie pierwsze
tego roku wyĤcigi ãodzi. Do wioseã, mãodzi
dİentelmeni! Wieczorem odbčdzie pokaz
Ogni Iluzyjnych w wykonaniu Studentów i
Wykãadowców. Drugiego dnia wynalazcy
zaprezentujĈ swoje niezwykãe odkrycia i
teorie na Jarmarku Pomysãów. Bčdziemy
zapewne Ĥwiadkami niejednej gorĈcej
dysputy. Ostatni dzieę obchodów upãynie
pod znakiem wystčpów grup muzycznych
i teatralnych. Imprezie towarzyszyþ bčdzie
tradycyjny targ i jarmark z wieloma
udogodnieniami. Dojazd kolejĈ do stacji
Feirne, lub ãodziĈ z przystani w Treecoven.

W poãudniowej Lemurii wrze!

Prestero, Johannesland, Zamieszki i walki
ze zbuntowanymi orczymi plemionami w
poãudniowolemuryjskim paęstwie Ksičdza
Jana z dnia na dzieę przybierajĈ na sile.
Motãoch pod wodzĈ charyzmatycznego
szamana Olongo Tuula opanowaã juİ
prawie caãĈ prowincjč i szykuje sič do
ataku na stolicč. W tak dramatycznej
sytuacji wãadca Johanneslandu wezwaã na
pomoc najemne oddziaãy rycerzy Zakonu
įelaznej Pani. Dramatyczne wydarzenia w
poãudniowej Lemurii budzĈ znaczne
emocje na arenie mičdzynarodowej.
Patriarcha Albus X oficjalnie potčpiã
Wolsung – Magia Wieku Pary

Ekspres rusza po przerwie

Orseaux, Akwitania, Po zimowej przerwie
wznowione zostajĈ kursy kolei transwanadyjskiej. ģniegi blokujĈce tory na
czarnoborskim odcinku trasy stopniaãy i na
dniach z Dworca Gãównego w Orseaux
wyruszy znów sãynny „Atman Express”.
Przypomnijmy, İe trasa luksusowego
pociĈgu wiedzie ze stolicy Akwitanii do
Gromminen w Wotanii, stamtĈd przez
1
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gãowč, czy tak niezwykãa pogoda jest
wynikiem dziaãania siã naturalnych, czy
moİe efektem niesãawnej „smoczej klĈtwy”
ciĈİĈcej ponoþ nad SlawiĈ.

stolice krajów Trójmonarchii: Harad, Valen
i Topesto (z przystankiem na granicy
slawijskiej w Wolnym MieĤcie Cierzyniu)
do wschodniego Czarnoborza. Nastčpnie,
pičknĈ trasĈ wzdãuİ wybrzeİa Morza
Wewnčtrznego pociĈg kieruje sič w gãĈb
Imperium Atmanu, by zakoęczyþ trasč w
stoãecznym Atmapur. Jak dowiedzieliĤmy
sič od zarzĈdu spóãki „Atman Ekspress”
zimowa przerwa zostaãa spoİytkowana na
zainstalowanie w pociĈgu kolejnych
udogodnieę. ģciany salonów wyãoİono
najlepszymi sereęskimi lustrami a wagon
kawiarniany wyposaİono w najnowszego
projektu parowy aparat do parzenia kawy.

O maãy wãos

Podniebne Miasto, Serenissima, Znana
jest juİ przyczyna wstrzĈsów, które od
kilku dni nawiedzaãy Plac Mčczenników w
Serenissimie. Wbrew obawom drgania nie
byãy zapowiedziĈ trzčsienia ziemi ani teİ
oznakĈ zapadania sič w morzu wysepki,
na której osadzone sĈ hydrauliczne
przypory utrzymujĈce zabytkowy plac na
wysokoĤci Podniebnego Miasta. Powodem,
jak stwierdziã w rozmowie z naszym
korespondentem Pan Federico Burrotti
(czãowiek) z Zespoãu Eksploatacji PiĈtej
Przypory, byli bezdomni, którzy nocowali
na trzynastym poziomie konstrukcji.
Palone przez nich ogniska powodowaãy
fluktuacje many i interferencje w
generatorach thaumicznych utrzymujĈcych
zaklčcia lekkoĤci i lewitacji niezbčdne do
prawidãowego funkcjonowania Przypory.
Na szczčĤcie ich lekkomyĤlne dziaãania
ukrócono, zanim spowodowaãy katastrofč.
O maãy wãos jeden z cudów Ĥwiata,
najwaİniejszy plac Podniebnego Miasta i
zabytkowa Katedra Mčczenników z
bezcennymi
mozaikami
Vittiucciego
zostaãyby uszkodzone przez ludzkĈ
gãupotč.

Tajemnice StaroİytnoĤci

Pelutio, Ulatia, Sensacyjnego odkrycia
dokonaã sir Lawrence Keystone, który z
ramienia
Lyonesskiego
Towarzystwa
Archeologicznego prowadzi wykopaliska
w poãudniowej Ulatii. Jego zespóã odkopaã
u podnóİy wygasãego wulkanu Fumadore
doskonale zachowane budowle z czasów
Imperium Rezyjskiego. Wiele wskazuje na
to, İe pod ziemiĈ kryje sič caãe staroİytne
miasto! „ģmiem twierdziþ, İe odkryliĤmy
legendarne Junatinum, zasypane przez
wulkaniczne popioãy jeszcze w czasach
staroİytnych” oznajmiã sir Lawrence.
Tymczasem Archeologowie wstrzymali
prace, gdyİ teren wymaga zabezpieczenia
na okolicznoĤþ wystčpowania staroİytnych
klĈtw i zaklčþ straİniczych.

Widowiskowa dysputa

Niezwykãe Anomalie

Liwanna, Westria, WyglĈda na to, İe
dyskusja mičdzy producentami silników
parowych z Wotanii, Akwitanii i Westrii
zakoęczy sič wielkim widowiskiem. Kiedy
lody na Falkensee stopniejĈ, bčdziemy
Ĥwiadkami wielkiego wyĤcigu ãodzi
parowych, który ma rozstrzygnĈþ o tym,
który z obecnie produkowanych silników
ma najwičkszĈ moc i wytrzymaãoĤþ. Nasi
korespondenci donoszĈ, İe nad brzegami
przygranicznego jeziora widziano juİ
przedstawicieli koncernu Wolsung, firmy
RG Wagen, westryjskiego Thyrmotor, oraz

Slawia, Niezwykãe anomalie pogodowe
dajĈ sič zaobserwowaþ w Slawii. Mimo, İe
do sĈsiadów juİ zawitaãa wiosna, na
ziemiach Piastunów niezmiennie trzyma
trzaskajĈcy mróz i szalejĈ niespotykane
Ĥnieİyce. WičkszoĤþ dróg na poãudniu
kraju jest nieprzejezdnych a kolej kursuje
nawet z dobowym opóĮnieniem. Wotania i
Nordia zaoferowaãy sĈsiedzkie wsparcie w
dostarczaniu pomocy odcičtym od Ĥwiata
miejscowoĤciom przygranicznym. Krajowi
i zagraniczni komentatorzy zachodzĈ w
Wolsung – Magia Wieku Pary

LYONESSE CRYSTALOGRAPH

2

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

KRONIKA TOWARZYSKA

cele charytatywne. Tym razem wsparcie
otrzyma Fundacja do Walki z Opčtaniami.

Zarčczyny i Ĥluby

Tajemnice Astralu Objawione, Ĥwiatowej
sãawy medium i natchniona spirytystka,
Mme Blavatny przebywa obecnie w
Lyonesse. Osoby, którym nie obojčtne sĈ
sprawy Losu i Przeznaczenia i które
chciaãyby skonsultowaþ sič z Medium
prywatnie lub wraz z osobami bliskimi,
mogĈ przesãaþ list na Skrzynkč PocztowĈ 9
Poczta: Lyonesse 1.

Eleni Blumchen i Baldwin de Rouke,
którzy od wspólnej pracy na planie filmu
„įelazne Ptaki” paãajĈ do siebie wielkĈ
miãoĤciĈ, zarčczyli sič pierwszego dnia tej
wiosny. ģlub planowany jest na dzieę
Letniego Przesilenia w nadmorskim
akwitaęskim kurorcie Aurelles.
Johnny Brillante producent przedniej
jakoĤci Pomady do WĈsów „Brillantine”
pojĈã za İonč Lady Kelioppe Weedford, o
czym z radoĤciĈ pragnie poinformowaþ.
Klienci za okazaniem tego numeru gazety
otrzymajĈ 5% rabatu przy zakupie þwierþfuntowej puszki Pomady.

Nekrologi

]^

Zmarãa
Wilhelmina Hurdfoot
matkč, ciocič, babkč, prababkč i
praprababkč İegnajĈ nieutuleni w İalu:
dzieci, siostrzeęcy, bratanice, wnuki,
prawnuki i praprawnuki.

Pani Alice Black-Spinner wdowa po
poruczniku Humpfreyu Steelu, profesorze
Osmundzie Cantrip, sir Riley’u Mistgland i
sierİancie Trencie Stallion wychodzi za
mĈİ za doktora Huntera Deerhorna.
Mãodej parze İyczymy dãugich lat razem.
Szczególne İyczenia dla szczčĤliwego
maãİonka.

]^
]^

Michael Ernst-Blanroad
nieustraszony ãowca dzikich zwierzĈt
zginĈã tragicznie podczas polowania
jaszczury ludojady z Tzitzimime
symboliczny pogrzeb
odbčdzie sič 7.IVna
Cmentarzu Bonepale

Rozmaite Wydarzenia
Sir Avril Zaetterling zaprasza przyjacióã
na skromne przyjčcie majĈce uczciþ jego
szczčĤliwy powrót z ãowów na lewiatany.
Impreza rozpoczyna sič 5.IV o godz. 19.00
w podmiejskiej rezydencji w Calirvale.
Prosimy zabraþ okrycia chroniĈce przed
wiatrem, stroje kĈpielowe i paszporty,
gdyİ niewykluczone jest iİ przyjčcie
przeniesie sič do letniej posiadãoĤci w
Montecueno nad Morzem Wewnčtrznym.

]^

]^

Podczas wykonywania swych
obowiĈzków zginĈã tragicznie
sir Malcolm Craige
wykãadowca Spirytystyki Stosowanej
na Uniwersytecie w Lyonesse.
Do koęca niósã oĤwiaty kaganek.

Pierwszy wiosenny koncert, w Ogrodach
Opackich juİ w ten weekend. WystĈpi
goĤcinnie sãynny ostryjski pieĤniarz Werter
Ostrich. Radzimy sič pospieszyþ, gdyİ
mãode damy, zakochane w talencie
Wertera wykupiãy juİ wičkszoĤþ biletów.
Wpãywy tradycyjnie przeznaczone sĈ na

]^
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DODATEK KULTURALNY
Gratka dla melomanów

Firma „Siren’s Song” rozpoczčãa jako jedna
z pierwszych produkcjč i sprzedaİ „pãyt z
muzykĈ” przeznaczonych do odtwarzania
na nowoczesnych gramofonach. Mimo, İe
wynalazek pojawiã sič na rynku niedawno,
zyskaã sobie juİ grono wielbicieli. Ostatnio
firma rozpoczčãa wspóãpracč ze znanymi
gwiazdami estrady. Jednym z pierwszych
efektów jest zbiór piosenek sãynnej
Melusine zatytuãowany „Srebrny Ksičİyc”.
Ci, którzy nie mieli nigdy okazji byþ w
Orseaux i sãyszeli gãos boskiej Melusine
tylko podczas audycji radiowych mogĈ
teraz zaprosiþ jĈ do wãasnego domu i
rozkoszowaþ sič jej Ĥpiewem kiedy tylko
uznajĈ to za stosowne. Do sãuchania pãyty
z muzykĈ potrzebny jest gramofon firmy
„Siren’s Song”, do nabycia na przykãad z
dziale z technikĈ u d’Arrotsa.

tych egzotycznych czasów i krain.
Polecamy wszystkim, którzy szukajĈ
odpoczynku od lyonesskiej mgãy i deszczu.

akwitaęskiego Frontrino. JesteĤmy ciekawi
wyniku zawodów.

SPORT

Harad, Nordia, W stolicy Nordii nieznani
sprawcy zdemolowali sãynny magazyn z
zabawkami Pana Ignatza Igrtchka (gnom).
Sklep znany powszechnie z doskonaãych
nakrčcanych, blaszanych İoãnierzyków i
porcelanowych, mówiĈcych lalek jest juİ
trzecim, który zostaã zniszczony w
podobny sposób. WczeĤniej ofiarami
nieznanych wandali padãy znane: „Skãad
Akcesoriów dla Mãodych Dİentelmenów”
w Lyonesse i „Modele Paromobilów” Herr
Streichholza w Heimburgu. We wszystkich
trzech przypadkach ataku dokonano nocĈ,
zniszczono doszczčtnie wszystkie zabawki
z wystawy i wičkszoĤþ zapasów. Kasa
pozostaãa nienaruszona, za kaİdym razem
jednak sprawcy zabrali po dwa, trzy
najnowsze modele. Co moİe ãĈczyþ tak
odlegãe zdarzenia? Czy napady sĈ dzieãem
szaleęca, który boi sič dorosnĈþ, czy moİe
jest to zemsta producentów tradycyjnych
zabawek? Miejmy nadziejč, İe niedãugo
ktoĤ wyjaĤni tč frapujĈcĈ zagadkč.

Atleci na trawie

Poniewaİ zapowiada sič pičkna pogoda,
juİ w przyszãy weekend odbčdĈ sič
pierwsze w tym roku zawody atletyczne w
Parku Królewskim. Panowie bčdĈ mogli
zmierzyþ sič w podnoszeniu cičİarów,
gičciu podków, siãowaniu na rčkč oraz
zapasach. Odwaİni mogĈ zmierzyþ sič ze
sãynnym ogrem atletĈ, Potčİnym Thursem.
Dodatkowo: pierwsza próba przeciĈgničcia
wagonika Kolejki Metropolitalnej oraz
parowy siãomierz Doktora Ingeniusa.
Drogie Panie, przygotujcie swoim mčİom,
braciom i kuzynom najmodniejsze trykoty
i do zobaczenia w Parku!

Paromobil dla zwycičzcy

Pičkne i uİyteczne

W zeszãy weekend odbyãy sič w Orseaux
zawody w jeu de paume zwanej równieİ
tenisem. Startowali zawodnicy akwitaęscy,
jak równieİ obcokrajowcy: Wotaęczycy i
Bawentczycy. Pierwsze miejsce zdobyã
znany Jean de Ferweux po pasjonujĈcym
pojedynku z Julio Derehoffem.
Jak powiedziaã Herr Derehoff „Nie ma
obecnie na Ĥwiecie lepszego tenisisty niİ
Monsieur de Ferweux i zapewne jeszcze
dãugo nie bčdzie.” Zwycičzca odjechaã z
zawodów
najnowszym
paromobilem
marki Frontrino, ufundowanym przez
producenta.

W Muzeum Sztuki Uİytkowej otwarta
zostaãa wystawa plakatów, afiszy i ulotek
reklamowych. Zaprezentowane zostanĈ
najelegantsze i najdowcipniejsze prace z
wszystkich krajów Wanadii. Zobaczymy tu
plakaty, które znamy i lubimy, oraz afisze
wczeĤniej nie znane w Zjednoczonym
Królestwie. WĤród twórców znajdziemy
powszechnie znanych Albricha Flige’a, i
Rogerro Vittamulle. Ich praca przypomina,
İe uİyteczne powinno równieİ byþ pičkne.

Teart Cieni z Shang-In

IntrygujĈce i egzotyczne przedstawienia
moİna obejrzeþ co wieczór w otwartym
wãaĤnie „Teatrze Cieni Mme Pou-Shi”.
WãaĤcicielka, mistrzyni orientalnej sztuki
lalkarskiej przy dĮwičkach poruszajĈcej
muzyki wyczarowuje z gry Ĥwiateã i cieni
opowieĤci o dalekowschodnich bogach,
demonach i herosach. Gracja i ekspresja z
jakĈ poruszajĈ sič papierowe lalki pozwala
zapomnieþ, İe jesteĤmy tylko widzami
przedstawienia i przenieĤþ sič na chwilč do

WyĤcig górski

Pod patronatem koncernu Wolsung
odbčdzie sič tej wiosny Pierwszy Wotaęski
Rajd Paromobilowy. Wyznaczono juİ trasč
wiodĈcĈ krčtymi drogami na w okolicach
górskiej miejscowoĤci Grippenberg Udziaã
zapowiedziaão juİ siedmiu zawodników.
Kaİdy kto ma sprawny paromobil i doĤþ
odwagi moİe spróbowaþ siã w rajdzie.
Zwycičzca bierze 2 tys. marek i nowy wóz.
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charakterystycznych obãych ksztaãtach i
bocznych otworach wlotowych powietrza
stanĈ sič szczytem elegancji i symbolem
sukcesu. Jak dotychczas powstaãy dwa
pojazdy marki R&G a w tym roku planuje
sič zãoİenie dziesičciu nastčpnych. Mimo
astronomicznej ceny (karoseria z blachy
creidnallenowej swoje kosztuje), planowana
produkcja zostaãa sprzedana na pniu.

ZnikajĈce zabawki

Pasja badawcza

Pičcioróg, Czarnoborze, Zakoęczyãa sič
wyprawa badawcza podĈİajĈca Ĥladami
Drahana įmijskiego organizowana przez
Lyonesskie Towarzystwo Archeologiczne
przy wspóãpracy ze znanym badaczem
wampirów prof. Wiktorem ven Shoenke.
Uczeni poszerzyli swĈ wiedzč na temat
wampirów znacznie bardziej, niİ byão to w
planach. Za namowĈ prof. ven Schoenke,
postanowili
bowiem
„empirycznie
zweryfikowaþ hipotezč mówiĈcĈ, iİ
spčdzenie nocy w ruinach Twierdzy
Pičciorogu wiĈİe sič ze Ĥmiertelnym
niebezpieczeęstwem”.
SzczčĤliwie
ze
spotkania z wampirem wszyscy uczeni
wyszli İywi. Przedstawiciel Towarzystwa
oĤwiadczyã, İe doceniajĈc pasjč badawczĈ
prof. Wiktora ven Schoenke lyonesscy
archeolodzy nie zdecydujĈ sič na ponownĈ
wspóãpracč z uczonym. Profesor planuje
wróciþ na Uniwersytet w Heimburgu,
gdzie wykãada filologič morgowskĈ.
Niezraİony İartuje, İe wampir chciaã
zapewne tylko empirycznie sprawdziþ, czy
to prawda İe Wiktor ven Schoenke ma
pasjč badawczĈ we krwi.

Ekstrawaganckie cztery kóãka

Akenfurt, Wotania, PrawdziwĈ gratkč dla
miãoĤników szybkiej i niebezpiecznej jazdy
przygotowali P. Rudolf Roch (krasnolud) i
P. Aldavo Gasconi (elf), zaãoİyciele firmy
RG Wagen. Herr Roch to wynalazca (byãy
pracownik koncernu Wolsung), twórca i
wãaĤciciel patentu na „silnik parowy z
doãadowaniem manicznym”. Wspólnik
Pana Rocha, senior Gasconi jest znanym
sereęskim konstruktorem, specjalizujĈcym
sič w projektowaniu wiwern. Owocem ich
wspóãpracy jest paromobil, który speãni
marzenie kaİdego miãoĤnika prčdkoĤci.
Parowy silnik wspomagany akumulatorem
manicznym pozwoli osiĈgnĈþ zawrotnĈ
szybkoĤþ ponad 50 mil na godzinč. Bčdzie
to moİliwe dzički nowoczesnej karoserii,
która kryje umiejscowiony z przodu silnik.
przeczuwamy, İe niedãugo paromobile z o
Wolsung – Magia Wieku Pary

Tajemnice gãčbin

Zatoka Lira, WciĈİ odwlekany jest
rozruch nowej platformy do ekstrakcji
manicznej koncernu Wolsung, mimo iİ
prace wstčpne ukoęczono juİ ponad
tydzieę temu. Nieoficjalnie wiadomo, İe
przyczynĈ opóĮnieę sĈ czčste awarie,
jakich doznajĈ podwodne elementy
konstrukcji. Choþ to nieprawdopodobne,
wyglĈdajĈ ponoþ bardziej na efekt
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komendant Heingist Payne (troll). Nowy
budynek oprócz niezbčdnych pomieszczeę
administracyjno-operacyjnych
posiada
strzelnicč oraz ekranowane komnaty
Wydziaãu PrzestčpczoĤci Umagicznionej.
Komenda Miejsca stworzyãa etaty dla
nowych konstabli.

sabotaİu, niİ dziaãanie siã natury. Aby
zapobiec
dalszym
stratom
zarzĈd
platformy planuje wynajĈþ batyskaf z
ysiaęskich zakãadów Vey Linda i uİyþ go
do dokonania niezbčdnych napraw.

Lepka sprawa

Albeede, Wczoraj w godzinach porannych
doszão do wypadku w fabryce sãodyczy
im. Albertiego Collini poãoİonej w Albeede
koão Lyonesse. Na skutek awarii wybuchãa
kadĮ z karmelem. JedynĈ ofiarĈ okazaã sič
stróİ nocny (73 lata), który widzĈc
robotników oblepionych ciĈgnĈcym sič
karmelem ze strachu doznaã udaru serca.
WãaĤciciel zakãadów, Pan Livio Collini
podejrzewa sabotaİ ze strony konkurencji.
Dochodzenia trwa.

Wypadek na Uniwersytecie

Lyonesse, Do tragicznego w skutkach
zdarzenia doszão wczoraj w godzinach
popoãudniowych podczas zajčþ z Teorii
Spirytystyki na Wydziale Thaumicznym
Uniwersytetu w Lyonesse. Badany byt
astralny zdoãaã zawãadnĈþ ciaãem jednego
ze studentów i zanim zdoãano go
obezwãadniþ, zabiã cztery osoby w tym
wykãadowcč, oraz zraniã siedem innych.
Przyczyny wypadku bada specjalnie
powoãana komisja akademicka.

Najdziwniejsze owady Ĥwiata

Lyonesse, Pracownicy Muzeum Historii
Naturalnej nie podejrzewali zapewne, İe
rozpoczynajĈca sič w przyszãym tygodniu
wystawa owadów wymagaþ bčdzie
przebudowy gãównego hallu. Nie na
darmo jednak zbiory profesora Halliarda
Bottlebeetle okrzykničte zostaãy najniezwyklejszĈ kolekcjĈ owadów na
Ĥwiecie. WĤród okazów znaleĮþ moİna
lemuryjskiego Drzewojada Olbrzymiego
(Carabidae Monstous) mierzĈcego, bagatela,
cztery metry wysokoĤci. Nie zabrakão teİ
bajecznie kolorowego Motyla Magicznego
(LepidopteraThaumonia), który pozbawiony
jest odnóİy, gdyİ İyjĈc w miejscach
wysoce magicznych İywi sič manĈ spijanĈ
z powietrza. MiãoĤnikom mocnych wraİeę
polecamy İywiĈce sič nieumarãymi wije z
rodziny Necrofagia.

SpacerujĈcy dİentelmen

Lyonesse, Zainteresowanie mieszkaęców
Catfork koão Lyonesse wzbudziã wczoraj
pewien dİentelmen spacerujĈcy spiesznym
krokiem po ulicach. Niezwykãy byã fakt, iİ
ów jegomoĤþ siedziaã w krzeĤle z uprzčİĈ
zamontowanym na wysokich na cztery
stopy mechanicznych nogach, które z
sykiem pary i dudnieniem tãoków obnosiãy
go po okolicy. Dİentelmen podtrzymujĈc
kapelusz z dziarskĈ minĈ kãaniaã sič
mijanym damom. Dopiero gdy nadeszãa
pora herbatki a spacerowicz wciĈİ krĈİyã
po ulicach, staão sič jasne, iİ nie wszystko
uãoİyão sič po myĤli zmechanizowanego
piechura. W okolicach kolacji, dzički
pomocy mieszkaęców udaão mu sič
uwolniþ od Mechanicznych Nóg, które
testowaã na proĤbč znajomego wynalazcy.
Zdaje sič, iİ mechanizm sterujĈcy wymaga
jeszcze kilku korekt. Mechanicznych Nóg
nie udaão sič zatrzymaþ. Wyrwaãy sič
obãawie i podĈİyãy w nieznane.

W Wivernden bezpieczniej

Lyonesse, W dzielnicy Wivernden otwarto
nowy posterunek Miejskiej Policji. „Mamy
nadziejč, İe utworzenie nowego rewiru
spowoduje, iİ konstable bčdĈ mogli jeszcze
sprawniej wykonywaþ swoje zadania,
których niestety z roku na rok przybywa”,
powiedziaã nam Ĥwieİo mianowany

Maãy mechanik

Lyonesse, Paęstwo A. V. Aeddins, rodzice
mãodego Thomsa nie wiedzĈ zapewne czy
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okrzyków oburzenia i grozy oskarİony
beznamičtnie opowiadaã o swych czynach.
WykorzystujĈc naiwnoĤþ elfich panienek z
dobrych domów docieraã do ich serc i
portfeli. Wydaje sič teİ, İe wierzyã iİ czčste
kontakty z czystej krwi elfami przedãuİĈ
mu mãodoĤþ. Kiedy z brakiem wyczucia
oskarİony zagãčbiã sič zbytnio w intymne
czčĤci zeznaę, podniosãa sič taka wrzawa,
iİ sĈd byã zmuszony opróİniþ salč
rozpraw. Dla ochrony dobrego imienia
poszkodowanych reszta procesu odbčdzie
sič przy drzwiach zamkničtych.

byþ dumni ze swojego syna, czy wysãaþ go
do Szkoãy z Internatem dla Trudnych
Mãodzieęców w Blackstone. Zamiãowanie
Aeddinsa juniora do wszystkiego co
zwiĈzane jest z mechanikĈ przysporzyão
wiele trosk mieszkaęcom Closterling.
Mãody Thoms zbudowaã z powszechnie
dostčpnych materiaãów wãasny sterowiec.
Pojazd byã wprawdzie niewielki, lecz na
tyle sprawny, by wzbiþ sič w powietrze.
Niestety nawet najdokãadniej zszyte
przeĤcieradãa nie utrzymajĈ İywioãaka
dãuİej niİ parč minut. Wyrwawszy sič na
wolnoĤþ İywioã przeleciaã jako trĈba
powietrzna po okolicy. Zerwaã przy okazji
jeden dach, wybiã dwa tuziny okien,
przewróciã paromobil, porwaã pranie z
czterech domostw i przeniósã kota Pani
Jerominy Mitten na wieİč pobliskiego
koĤcioãa. Mãodzi majsterkowicze, wičcej
rozwagi!

Kolejka lepsza niİ tramwaje

Lyonesse, DowiedzieliĤmy sič z poufnych
Įródeã
iİ
Rada
Miejska
rozwaİa
sprowadzenie do Lyonesse tramwajów
bezkonnych. Szanowni Radcy chyba nigdy
nie byli w Haimburgu ani w Valen i nie
widzieli, jak haãaĤliwe, nieestetyczne i
niebezpieczne sĈ te pojazdy. Z transportu
szynowego mamy juİ naszĈ ulubionĈ
Kolejkč MetropolitalnĈ, która szybsza od
tramwajów jest przy tym dyskretniejsza.
Na ulicach Lyonesse sprawdzajĈ sič za to
parowe Omnibusy, których trasy nie sĈ
ograniczone szynami. W tym Ĥwietle
naleİy oceniþ pomysã Radców jako co
najmniej niefortunny.

Shangięski kocioã

Lyonesse, w zamieszkaãej gãównie przez
szangięczyków dzielnicy Pothill, znanej z
orientalnych jadãodajni i herbaciarni
panuje tumult. Walki mičdzy bandami
orków doprowadziãy juİ do zdemolowania
kilku popularnych restauracji. Nie wiemy,
co jest przyczynĈ sporów. Plotki mówiĈ o
reketierach wymuszajĈcych pieniĈdze od
wãaĤcicieli herbaciarni, walce o wpãywy z
handlu czarnym lotosem lub nawet o
ingerencji
tajemniczych
i
groĮnych
wschodnich bogów. Komisarz Beltman z
Policji Miejskiej skãania sič ku pierwszej z
wymienionych przyczyn i zapowiada
zdecydowanĈ akcjč siã porzĈdkowych.

Dziedzic wciĈİ zaginiony

Lyonesse, WciĈİ nie odnaleziono Lance’a
Geoffreya Oakbarke’a IV, dziedzica znanej
rodziny przemysãowców. Mãody Oakbarke
zostaã porwany w zeszãym tygodniu,
podczas spaceru w Parku Królewskim.
Nieznani porywacze nie wystosowali
İadnych İĈdaę okupu i motywy ich
pozostajĈ nieodgadnione.

Proces oszusta

Lyonesse, wiele zainteresowania wzbudziã
rozpoczčty na poczĈtku tygodnia proces
niesãawnego oszusta matrymonialnego
Marka Tristiana. Kiedy niepozorny póãelf,
bardziej z wyglĈdu przypominajĈcy
urzčdnika pocztowego niİ teatralnego
amanta rozpoczynaã skãadanie zeznaę, sala
byãa wypeãniona po brzegi. WĤród
Wolsung – Magia Wieku Pary

Plaga chochlików

Lyonesse, Tej wiosny pojawião sič w
Lyonesse wičcej chochlików niİ zazwyczaj.
Pocieszne skrzydlate stworzonka w tych
iloĤciach zaczynajĈ byþ uciĈİliwe. Radzimy
zamykaþ okna i nie trzymaþ na widoku
bãyszczĈcych przedmiotów.
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