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OG OSZENIA 
 
Kongres Thaumologiczny zaprasza na 
seri  wyk adów, które odb d  si  w Auli 
Uniwersytetu w Lyonesse w dniach 5-7.IV. 
W ród zaproszonych go ci s : prof. Asker 
Skafid, prof. Maurice Le Blanc i prof. 
Hygin ven Martinkopf. 
Clarence Wisgley, publicznie o wiadcza, 

e nie odpowiada za d ugi swojego brata 
Nathana Wisgleya i nie b dzie rozwa a  
roszcze  jego licznych wierzycieli. 

 
GORACA K PIEL W KA DYM DOMU! 

 
Instalacje azienkowe Wolsunga! 

Równie  w Twojej wiejskiej rezydencji 
 
Mechanicznych Nóg, które wyrwa y si  
spod kontroli poszukuj ! Wysoko  ok. 4 
stopy, nap d maniczno-parowy. Ostatnio 
widziano je na drodze z Catfork do 
Albeede. Znalazc  prosz  o kontakt pod: 
Jan Tolson. Urz d pocztowy w Catfork. 
Policja Miejska poszukuje konstabli do 
nowego posterunku w Wiwrenden. M odzi 
panowie o wysokiej sprawno ci fizycznej, 
nienagannej kulturze osobistej i czystym 
charakterze mog  zg asza  si  w Dziale 
Kadr Komendy G ównej. 

Wszechmocny Cardesjo Giabolini, znany 
Przywo ywacz, wyst py w ka dy pi tek w 
Ogrodach Opackich, szuka zaginionego 
chowa ca. Ma on pó tora stopy wzrostu, 
szpiczasty ogon i oklapni te uszy, aciaty. 
Wabi si  Ciel tko. Czasami pluje kwasem. 
Znalazc  czeka nagroda pieni na oraz 
Amulet Szcz cia i Fortuny. 
Wci  gubisz fajk ?. Specjalnie dla Ciebie 
na o ymy na ni  Bezb dne Zakl cie 
Lokalizuj ce! Sprzedajemy tak e przedni 
tyto . Odwied  „Fajki wiata”, 4 Westshire 
Road, Kingsplace. 
Odwa nych osób z y k  awanturnika 
poszukuj  do ciekawego przedsi wzi cia 
zwi zanego z eksploracj  nieczynnej cz ci 
heimburskich kana ów. Vincent ven 
Ghoul, Redakcja Wotania Tag & Nacht, 
Keiserstrasse 63, Heimburg. 
Mechanika lub egzorcyst  do nietypowej 
sprawy pilnie zatrudni . Do wiadczenie z 
paromobilami Tindr model Zeta bardzo 
mile widziane. Bakalius Thimple, 
Soothend 3a, pneuma: B-45-43 

 
Periodyk dla ludzi ciekawych nowych 
wiatów! Zaprenumeruj ju  dzi ! 

Lakiernik. Golemy maluj , bogata paleta, 
wzory w asne, fabryczne lub na yczenie 
klienta, równie  konwersje. Cedric Lumen, 
14 Yew Drive. 
Uniwersytet w Lyonesse og asza konkurs 
na stanowisko wyk adowcy w Katedrze 
Spirytystyki Stosowanej. Kandydatury 
prosimy zg asza  w Biurze Dziekana, 
Coven Road 7. 
Dozorc  zatrudni . Wymagane s : zimna 
krew i opanowanie, mile widziane dobre 
warunki fizyczne i umiej tno  pos u-
giwania si  maczet . 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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Naj wie sze wiadomo ci z ca ego wiata 

 
NAK AD: 500 egz.      LYONESSE, 3.IV.1884 

Wypadek czy zamach?  
Skyllo, Scylla i Charybda, Jak donosz  
nasi korespondenci, prze o ony scyllijskiej 
policji, Komisarz Caputto nie yje. Znany 
powszechnie jako „Nieugi ty” komisarz 
przebywa  na pok adzie swojego 
prywatnego jachtu, kiedy ten zaton  
u wschodnich wybrze y Charybdy. Nie 
uda o si  jeszcze ustali  przyczyn tragedii. 
Niektórzy wiadkowie wspominaj  o 
„olbrzymim morskim potworze”, który 
oplót  jacht mackami i wci gn  go pod 
wod . Czy by za mierci  Komisarza sta a 
przest pcza organizacja znana jako scylla? 
Je li wierzy  plotkom, matrony stoj ce na 
czele zbrodniczych rodzin s  równie  
pot nymi wied mami  i nie zawaha yby 
si  przed paktowaniem z demonami. 
W specjalnym o wiadczeniu, Burmistrz 
Skyllo Pan Vito Lasagnto zapowiedzia , e 
mimo mierci Komisarza Caputto walka z 
przest pczo ci  b dzie prowadzona z tak  
sam  intensywno ci . 

W po udniowej Lemurii wrze! 
Prestero, Johannesland, Zamieszki i walki 
ze zbuntowanymi  orczymi plemionami w 
po udniowolemuryjskim pa stwie Ksi dza 
Jana z dnia na dzie  przybieraj  na sile. 
Mot och pod wodz  charyzmatycznego 
szamana Olongo Tuula opanowa  ju  
prawie ca  prowincj  i szykuje si  do 
ataku na stolic . W tak dramatycznej 
sytuacji w adca Johanneslandu wezwa  na 
pomoc najemne oddzia y rycerzy Zakonu 

elaznej Pani. Dramatyczne wydarzenia w 
po udniowej Lemurii budz  znaczne 
emocje na arenie mi dzynarodowej. 
Patriarcha Albus X oficjalnie pot pi  

wszelkie kontakty z heretyckim zakonem. 
Wczoraj Akwitania zaproponowa a pomoc 
wojskow  przy obronie Prestero. Ciekawe 
co bardziej le y na sercu prezydentowi de 
Daen, los lemuryjskiego pa stwa, czy 
tamtejsze kopalnie z ota i diamentów?  

Uniwersyteckie wi to Wiosny 
Feirne, Z zadowoleniem stwierdzamy, e 
na wiatowe niepokoje nas nie dotycz . Na 
Uniwersytecie w Feirne rozpocz y si  
przygotowania do tradycyjnych obchodów 
dni Wiosennego Ksi yca. Uroczysto ci 
rozpoczn  si  w dzie  pierwszej wiosennej 
pe ni nad brzegiem Tetery. Gwo dziem 
programu b d  niew tpliwie pierwsze 
tego roku wy cigi odzi. Do wiose , m odzi 
d entelmeni! Wieczorem odb dzie pokaz 
Ogni Iluzyjnych w wykonaniu Studentów i 
Wyk adowców. Drugiego dnia wynalazcy 
zaprezentuj  swoje niezwyk e odkrycia i 
teorie na Jarmarku Pomys ów. B dziemy 
zapewne wiadkami niejednej gor cej 
dysputy. Ostatni dzie  obchodów up ynie 
pod znakiem wyst pów grup muzycznych 
i teatralnych. Imprezie towarzyszy  b dzie 
tradycyjny targ i jarmark z wieloma 
udogodnieniami. Dojazd kolej  do stacji 
Feirne, lub odzi  z przystani w Treecoven. 

Ekspres rusza po przerwie 
Orseaux, Akwitania, Po zimowej przerwie 
wznowione zostaj  kursy kolei trans-
wanadyjskiej. niegi blokuj ce tory na 
czarnoborskim odcinku trasy stopnia y i na 
dniach z Dworca G ównego w Orseaux 
wyruszy znów s ynny „Atman Express”. 
Przypomnijmy, e trasa luksusowego 
poci gu wiedzie ze stolicy Akwitanii do 
Gromminen w Wotanii, stamt d przez
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stolice krajów Trójmonarchii: Harad, Valen 
i Topesto (z przystankiem na granicy 
slawijskiej w Wolnym Mie cie Cierzyniu) 
do wschodniego Czarnoborza. Nast pnie, 
pi kn  tras  wzd u  wybrze a Morza 
Wewn trznego poci g kieruje si  w g b 
Imperium Atmanu, by zako czy  tras  w 
sto ecznym Atmapur. Jak dowiedzieli my 
si  od zarz du spó ki „Atman Ekspress” 
zimowa przerwa zosta a spo ytkowana na 
zainstalowanie w poci gu kolejnych 
udogodnie . ciany salonów wy o ono 
najlepszymi  sere skimi lustrami a wagon 
kawiarniany wyposa ono w najnowszego 
projektu parowy aparat do parzenia kawy. 

Tajemnice Staro ytno ci 
Pelutio, Ulatia, Sensacyjnego odkrycia 
dokona  sir Lawrence Keystone, który z 
ramienia Lyonesskiego Towarzystwa 
Archeologicznego prowadzi wykopaliska 
w po udniowej Ulatii. Jego zespó  odkopa  
u podnó y wygas ego wulkanu Fumadore 
doskonale zachowane budowle z czasów 
Imperium Rezyjskiego. Wiele wskazuje na 
to, e pod ziemi  kryje si  ca e staro ytne 
miasto! „ miem twierdzi , e odkryli my 
legendarne Junatinum, zasypane przez 
wulkaniczne popio y jeszcze w czasach 
staro ytnych” oznajmi  sir Lawrence. 
Tymczasem Archeologowie wstrzymali 
prace, gdy  teren wymaga zabezpieczenia 
na okoliczno  wyst powania staro ytnych 
kl tw i zakl  stra niczych. 

Niezwyk e Anomalie 
Slawia, Niezwyk e anomalie pogodowe 
daj  si  zaobserwowa  w Slawii. Mimo, e 
do s siadów ju  zawita a wiosna, na 
ziemiach Piastunów niezmiennie trzyma 
trzaskaj cy mróz i szalej  niespotykane 
nie yce. Wi kszo  dróg na po udniu 

kraju jest nieprzejezdnych a kolej kursuje 
nawet z dobowym opó nieniem. Wotania i 
Nordia zaoferowa y s siedzkie wsparcie w 
dostarczaniu pomocy odci tym od wiata 
miejscowo ciom przygranicznym. Krajowi 
i zagraniczni komentatorzy zachodz  w 

g ow , czy tak niezwyk a pogoda jest 
wynikiem dzia ania si  naturalnych, czy 
mo e efektem nies awnej „smoczej kl twy” 
ci cej pono  nad Slawi . 

O ma y w os 
Podniebne Miasto, Serenissima, Znana 
jest ju  przyczyna wstrz sów, które od 
kilku dni nawiedza y Plac M czenników w 
Serenissimie. Wbrew obawom drgania nie 
by y zapowiedzi  trz sienia ziemi ani te  
oznak  zapadania si  w morzu wysepki, 
na której osadzone s  hydrauliczne 
przypory utrzymuj ce zabytkowy plac na 
wysoko ci Podniebnego Miasta. Powodem, 
jak stwierdzi  w rozmowie z naszym 
korespondentem Pan Federico Burrotti 
(cz owiek) z Zespo u Eksploatacji Pi tej 
Przypory, byli bezdomni, którzy nocowali 
na trzynastym poziomie konstrukcji. 
Palone przez nich ogniska powodowa y 
fluktuacje many i interferencje w 
generatorach thaumicznych utrzymuj cych 
zakl cia lekko ci i lewitacji niezb dne do 
prawid owego funkcjonowania Przypory. 
Na szcz cie ich lekkomy lne dzia ania 
ukrócono, zanim spowodowa y katastrof . 
O ma y w os jeden z cudów wiata, 
najwa niejszy plac Podniebnego Miasta i 
zabytkowa Katedra M czenników z 
bezcennymi mozaikami Vittiucciego 
zosta yby uszkodzone przez ludzk  
g upot .  

Widowiskowa dysputa 
Liwanna, Westria, Wygl da na to, e 
dyskusja mi dzy producentami silników 
parowych z Wotanii, Akwitanii i Westrii 
zako czy si  wielkim widowiskiem. Kiedy 
lody na Falkensee stopniej , b dziemy 
wiadkami wielkiego wy cigu odzi 

parowych, który ma rozstrzygn  o tym, 
który z obecnie produkowanych silników 
ma najwi ksz  moc i wytrzyma o . Nasi 
korespondenci donosz , e nad brzegami 
przygranicznego jeziora widziano ju  
przedstawicieli koncernu Wolsung, firmy 
RG Wagen, westryjskiego Thyrmotor, oraz 
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Zar czyny i luby 
Eleni Blumchen i Baldwin de Rouke, 
którzy od wspólnej pracy na planie filmu 
„ elazne Ptaki” pa aj  do siebie wielk  
mi o ci , zar czyli si  pierwszego dnia tej 
wiosny. lub planowany jest na dzie  
Letniego Przesilenia w nadmorskim 
akwita skim kurorcie Aurelles. 

Johnny Brillante producent przedniej 
jako ci Pomady do W sów „Brillantine” 
poj  za on  Lady Kelioppe Weedford, o 
czym z rado ci  pragnie poinformowa . 
Klienci za okazaniem tego numeru gazety 
otrzymaj  5% rabatu przy zakupie wier -
funtowej puszki Pomady. 

Pani Alice Black-Spinner wdowa po 
poruczniku Humpfreyu Steelu, profesorze 
Osmundzie Cantrip, sir Riley’u Mistgland i 
sier ancie Trencie Stallion wychodzi za 
m  za doktora Huntera Deerhorna. 
M odej parze yczymy d ugich lat razem. 
Szczególne yczenia dla szcz liwego 
ma onka.  

Rozmaite Wydarzenia 
Sir Avril Zaetterling zaprasza przyjació  
na skromne przyj cie maj ce uczci  jego 
szcz liwy powrót z owów na lewiatany. 
Impreza rozpoczyna si  5.IV o godz. 19.00 
w podmiejskiej rezydencji w Calirvale. 
Prosimy zabra  okrycia chroni ce przed 
wiatrem, stroje k pielowe i paszporty, 
gdy  niewykluczone jest i  przyj cie 
przeniesie si  do letniej posiad o ci w 
Montecueno nad Morzem Wewn trznym. 

Pierwszy wiosenny koncert, w Ogrodach 
Opackich ju  w ten weekend. Wyst pi 
go cinnie s ynny ostryjski pie niarz Werter 
Ostrich. Radzimy si  pospieszy , gdy  
m ode damy, zakochane w talencie 
Wertera wykupi y ju  wi kszo  biletów. 
Wp ywy tradycyjnie przeznaczone s  na 

cele charytatywne. Tym razem wsparcie 
otrzyma Fundacja do Walki z Op taniami. 

Tajemnice Astralu Objawione, wiatowej 
s awy medium i natchniona spirytystka, 
Mme Blavatny przebywa obecnie w 
Lyonesse. Osoby, którym nie oboj tne s  
sprawy Losu i Przeznaczenia i które 
chcia yby skonsultowa  si  z Medium 
prywatnie lub wraz z osobami bliskimi, 
mog  przes a  list na Skrzynk  Pocztow  9 
Poczta: Lyonesse 1. 

Nekrologi 
 

Zmar a  
Wilhelmina Hurdfoot 

matk , cioci , babk , prababk  i 
praprababk  egnaj  nieutuleni w alu: 

dzieci, siostrze cy, bratanice, wnuki, 
prawnuki i praprawnuki. 

 

 
Michael Ernst-Blanroad 

nieustraszony owca  dzikich zwierz t 
zgin  tragicznie podczas polowania 

jaszczury ludojady z Tzitzimime  
symboliczny pogrzeb 
odb dzie si  7.IVna 

Cmentarzu Bonepale 

 

 

Podczas wykonywania swych 
obowi zków zgin  tragicznie 

sir Malcolm Craige 
wyk adowca Spirytystyki Stosowanej 

na Uniwersytecie w Lyonesse. 
Do ko ca niós  o wiaty kaganek. 
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DODATEK KULTURALNY 

Gratka dla melomanów 
Firma „Siren’s Song” rozpocz a jako jedna 
z pierwszych produkcj  i sprzeda  „p yt z 
muzyk ” przeznaczonych do odtwarzania 
na nowoczesnych gramofonach. Mimo, e 
wynalazek pojawi  si  na rynku niedawno, 
zyska  sobie ju  grono wielbicieli. Ostatnio 
firma rozpocz a wspó prac  ze znanymi 
gwiazdami estrady. Jednym z pierwszych 
efektów jest zbiór piosenek s ynnej 
Melusine zatytu owany „Srebrny Ksi yc”. 
Ci, którzy nie mieli nigdy okazji by  w 
Orseaux i s yszeli g os boskiej Melusine 
tylko podczas audycji radiowych mog  
teraz zaprosi  j  do w asnego domu i 
rozkoszowa  si  jej piewem kiedy tylko 
uznaj  to za stosowne. Do s uchania p yty 
z muzyk  potrzebny jest gramofon firmy 
„Siren’s Song”, do nabycia na przyk ad z 
dziale z technik  u d’Arrotsa. 

Pi kne i u yteczne 
W Muzeum Sztuki U ytkowej otwarta 
zosta a wystawa plakatów, afiszy  i ulotek 
reklamowych. Zaprezentowane zostan  
najelegantsze i najdowcipniejsze prace z 
wszystkich krajów Wanadii. Zobaczymy tu 
plakaty, które znamy i lubimy, oraz afisze 
wcze niej nie znane w Zjednoczonym 
Królestwie. W ród twórców znajdziemy 
powszechnie znanych Albricha Flige’a, i 
Rogerro Vittamulle. Ich praca przypomina, 

e u yteczne powinno równie  by  pi kne. 

Teart Cieni z Shang-In 
Intryguj ce i egzotyczne przedstawienia 
mo na obejrze  co wieczór w otwartym 
w a nie „Teatrze Cieni Mme Pou-Shi”. 
W a cicielka, mistrzyni orientalnej sztuki 
lalkarskiej przy d wi kach poruszaj cej 
muzyki wyczarowuje z gry wiate  i cieni 
opowie ci o dalekowschodnich bogach, 
demonach i herosach. Gracja i ekspresja  z 
jak  poruszaj  si  papierowe lalki pozwala 
zapomnie , e jeste my tylko widzami 
przedstawienia i przenie  si  na chwil  do 

tych egzotycznych czasów i krain. 
Polecamy wszystkim, którzy szukaj  
odpoczynku od lyonesskiej mg y i deszczu. 
 

SPORT 

Atleci na trawie 
Poniewa  zapowiada si  pi kna pogoda, 
ju  w przysz y weekend odb d  si  
pierwsze w tym roku zawody atletyczne w 
Parku Królewskim. Panowie b d  mogli 
zmierzy  si  w podnoszeniu ci arów, 
gi ciu podków, si owaniu na r k  oraz 
zapasach. Odwa ni mog  zmierzy  si  ze 
s ynnym ogrem atlet , Pot nym Thursem. 
Dodatkowo: pierwsza próba przeci gni cia 
wagonika Kolejki Metropolitalnej oraz 
parowy si omierz Doktora Ingeniusa. 
Drogie Panie, przygotujcie swoim m om, 
braciom i kuzynom najmodniejsze trykoty 
i do zobaczenia w Parku! 

Paromobil dla zwyci zcy 
W zesz y weekend odby y si  w Orseaux 
zawody w jeu de paume  zwanej równie  
tenisem. Startowali zawodnicy akwita scy, 
jak równie  obcokrajowcy: Wota czycy i 
Bawentczycy. Pierwsze miejsce zdoby  
znany Jean de Ferweux po pasjonuj cym 
pojedynku z Julio Derehoffem. 
Jak powiedzia   Herr Derehoff „Nie ma 
obecnie na wiecie lepszego tenisisty ni  
Monsieur de Ferweux i zapewne jeszcze 
d ugo nie b dzie.” Zwyci zca odjecha  z 
zawodów najnowszym paromobilem 
marki Frontrino, ufundowanym przez 
producenta. 

Wy cig górski 
Pod patronatem koncernu Wolsung 
odb dzie si  tej wiosny Pierwszy Wota ski 
Rajd Paromobilowy. Wyznaczono ju  tras  
wiod c  kr tymi drogami na w okolicach 
górskiej miejscowo ci Grippenberg Udzia  
zapowiedzia o ju  siedmiu zawodników. 
Ka dy kto ma sprawny paromobil i do  
odwagi mo e spróbowa  si  w rajdzie. 
Zwyci zca bierze 2 tys. marek i nowy wóz.  
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akwita skiego Frontrino. Jeste my ciekawi 
wyniku zawodów. 

Znikaj ce zabawki 
Harad, Nordia, W stolicy Nordii nieznani 
sprawcy zdemolowali s ynny magazyn z 
zabawkami Pana Ignatza Igrtchka (gnom). 
Sklep znany powszechnie z doskona ych 
nakr canych, blaszanych o nierzyków i 
porcelanowych, mówi cych lalek jest ju  
trzecim, który zosta  zniszczony w 
podobny sposób. Wcze niej ofiarami 
nieznanych wandali pad y znane: „Sk ad 
Akcesoriów dla M odych D entelmenów” 
w Lyonesse i „Modele Paromobilów” Herr 
Streichholza w Heimburgu. We wszystkich 
trzech przypadkach ataku dokonano noc , 
zniszczono doszcz tnie wszystkie zabawki 
z wystawy  i  wi kszo  zapasów. Kasa 
pozosta a nienaruszona, za ka dym razem 
jednak sprawcy zabrali po dwa, trzy 
najnowsze modele. Co mo e czy  tak 
odleg e zdarzenia? Czy napady s  dzie em 
szale ca, który boi si  dorosn , czy mo e 
jest to zemsta producentów tradycyjnych 
zabawek? Miejmy nadziej , e nied ugo 
kto  wyja ni t  frapuj c  zagadk . 

Ekstrawaganckie cztery kó ka 
Akenfurt, Wotania, Prawdziw  gratk  dla 
mi o ników szybkiej i niebezpiecznej jazdy 
przygotowali P. Rudolf Roch (krasnolud) i 
P. Aldavo Gasconi (elf), za o yciele firmy 
RG Wagen. Herr Roch to wynalazca (by y 
pracownik koncernu Wolsung), twórca i 
w a ciciel patentu na „silnik parowy z 
do adowaniem manicznym”. Wspólnik  
Pana Rocha, senior Gasconi jest znanym 
sere skim konstruktorem, specjalizuj cym 
si  w projektowaniu wiwern. Owocem ich 
wspó pracy jest paromobil, który spe ni 
marzenie ka dego mi o nika pr dko ci. 
Parowy silnik wspomagany akumulatorem 
manicznym pozwoli osi gn  zawrotn  
szybko  ponad 50 mil na godzin . B dzie 
to mo liwe dzi ki nowoczesnej karoserii, 
która kryje umiejscowiony z przodu silnik. 
przeczuwamy, e nied ugo paromobile z o 

charakterystycznych ob ych kszta tach i 
bocznych otworach wlotowych powietrza 
stan  si  szczytem elegancji i symbolem 
sukcesu. Jak dotychczas powsta y dwa 
pojazdy marki R&G a w tym roku planuje 
si  z o enie dziesi ciu nast pnych. Mimo 
astronomicznej ceny (karoseria z blachy 
creidnallenowej swoje kosztuje), planowana 
produkcja zosta a sprzedana na pniu. 

Pasja badawcza 
Pi cioróg, Czarnoborze, Zako czy a si  
wyprawa badawcza pod aj ca ladami 
Drahana mijskiego organizowana przez 
Lyonesskie Towarzystwo Archeologiczne 
przy wspó pracy ze znanym badaczem 
wampirów prof. Wiktorem ven Shoenke. 
Uczeni poszerzyli sw  wiedz  na temat 
wampirów znacznie bardziej, ni  by o to w 
planach. Za namow  prof. ven Schoenke, 
postanowili bowiem „empirycznie 
zweryfikowa  hipotez  mówi c , i  
sp dzenie nocy w ruinach Twierdzy 
Pi ciorogu wi e si  ze miertelnym 
niebezpiecze stwem”. Szcz liwie ze 
spotkania z wampirem wszyscy uczeni 
wyszli ywi. Przedstawiciel Towarzystwa 
o wiadczy , e doceniaj c pasj  badawcz  
prof. Wiktora ven Schoenke lyonesscy 
archeolodzy nie zdecyduj  si  na ponown  
wspó prac  z uczonym. Profesor planuje 
wróci  na Uniwersytet w Heimburgu, 
gdzie wyk ada filologi  morgowsk . 
Niezra ony artuje, e wampir chcia  
zapewne tylko empirycznie sprawdzi , czy 
to prawda e Wiktor ven Schoenke ma 
pasj  badawcz  we krwi. 

Tajemnice g bin 
Zatoka Lira, Wci  odwlekany jest  
rozruch nowej platformy do ekstrakcji 
manicznej koncernu Wolsung, mimo i  
prace wst pne uko czono ju  ponad 
tydzie  temu. Nieoficjalnie wiadomo, e 
przyczyn  opó nie  s  cz ste awarie, 
jakich doznaj  podwodne elementy 
konstrukcji. Cho  to nieprawdopodobne, 
wygl daj  pono  bardziej na efekt 
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LYONESSE CRYSTALOGRAPH 
sabota u, ni  dzia anie si  natury. Aby 
zapobiec dalszym stratom zarz d 
platformy planuje wynaj  batyskaf z 
ysia skich zak adów Vey Linda i u y  go 
do dokonania niezb dnych napraw. 
 
Lepka sprawa 
Albeede,  Wczoraj w godzinach porannych 
dosz o do wypadku w fabryce s odyczy 
im. Albertiego Collini po o onej w Albeede 
ko o Lyonesse. Na skutek awarii wybuch a 
kad  z karmelem. Jedyn  ofiar  okaza  si  
stró  nocny (73 lata), który widz c 
robotników oblepionych ci gn cym si  
karmelem ze strachu dozna  udaru serca. 
W a ciciel zak adów, Pan Livio Collini 
podejrzewa sabota  ze strony konkurencji. 
Dochodzenia trwa. 

Najdziwniejsze owady wiata 
Lyonesse, Pracownicy Muzeum Historii 
Naturalnej nie podejrzewali zapewne, e 
rozpoczynaj ca si  w  przysz ym tygodniu 
wystawa owadów wymaga  b dzie 
przebudowy g ównego hallu. Nie na 
darmo jednak zbiory profesora Halliarda 
Bottlebeetle okrzykni te zosta y naj-
niezwyklejsz  kolekcj  owadów na 
wiecie. W ród okazów znale  mo na 

lemuryjskiego Drzewojada Olbrzymiego 
(Carabidae Monstous) mierz cego, bagatela, 
cztery metry wysoko ci. Nie zabrak o te   
bajecznie kolorowego Motyla Magicznego 
(LepidopteraThaumonia), który pozbawiony 
jest odnó y, gdy  yj c w miejscach 
wysoce magicznych ywi si  man  spijan  
z powietrza. Mi o nikom mocnych wra e  
polecamy ywi ce si  nieumar ymi wije z 
rodziny Necrofagia. 

W Wivernden bezpieczniej 
Lyonesse, W dzielnicy Wivernden otwarto 
nowy posterunek Miejskiej Policji. „Mamy 
nadziej , e utworzenie nowego rewiru 
spowoduje, i  konstable b d  mogli jeszcze 
sprawniej wykonywa  swoje zadania, 
których niestety z roku na rok przybywa”, 
powiedzia  nam wie o mianowany 

komendant Heingist Payne (troll). Nowy 
budynek oprócz niezb dnych pomieszcze  
administracyjno-operacyjnych posiada 
strzelnic  oraz ekranowane komnaty 
Wydzia u Przest pczo ci Umagicznionej. 
Komenda Miejsca stworzy a etaty dla 
nowych konstabli. 

Wypadek na Uniwersytecie 
Lyonesse, Do tragicznego w skutkach 
zdarzenia dosz o wczoraj w godzinach 
popo udniowych podczas zaj  z Teorii 
Spirytystyki na Wydziale Thaumicznym 
Uniwersytetu w Lyonesse. Badany byt 
astralny zdo a  zaw adn  cia em jednego 
ze studentów i zanim zdo ano go 
obezw adni , zabi  cztery osoby w tym 
wyk adowc , oraz zrani  siedem innych. 
Przyczyny wypadku bada specjalnie 
powo ana komisja akademicka. 

Spaceruj cy d entelmen 
Lyonesse, Zainteresowanie mieszka ców 
Catfork ko o Lyonesse wzbudzi  wczoraj  
pewien d entelmen spaceruj cy spiesznym 
krokiem po ulicach. Niezwyk y by  fakt, i  
ów jegomo  siedzia  w krze le z uprz  
zamontowanym na wysokich na cztery 
stopy mechanicznych nogach, które z 
sykiem pary i dudnieniem t oków obnosi y 
go po okolicy. D entelmen podtrzymuj c 
kapelusz z dziarsk  min  k ania  si  
mijanym damom. Dopiero gdy nadesz a 
pora herbatki a spacerowicz wci  kr y  
po ulicach, sta o si  jasne, i  nie wszystko 
u o y o si  po my li zmechanizowanego 
piechura. W okolicach kolacji, dzi ki 
pomocy mieszka ców uda o mu si  
uwolni  od Mechanicznych Nóg, które 
testowa  na pro b  znajomego wynalazcy. 
Zdaje si , i  mechanizm steruj cy wymaga 
jeszcze kilku korekt. Mechanicznych Nóg 
nie uda o si  zatrzyma . Wyrwa y si  
ob awie i pod y y w nieznane. 

Ma y mechanik 
Lyonesse, Pa stwo A. V. Aeddins, rodzice 
m odego Thomsa nie wiedz  zapewne czy 
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by  dumni ze swojego syna, czy wys a  go 
do Szko y z Internatem dla Trudnych 
M odzie ców w Blackstone. Zami owanie 
Aeddinsa juniora do wszystkiego co 
zwi zane jest z mechanik  przysporzy o 
wiele trosk mieszka com Closterling. 
M ody Thoms zbudowa  z powszechnie 
dost pnych materia ów w asny sterowiec. 
Pojazd by  wprawdzie niewielki, lecz na 
tyle sprawny, by wzbi  si  w powietrze. 
Niestety nawet najdok adniej zszyte 
prze cierad a nie utrzymaj  ywio aka 
d u ej ni  par  minut. Wyrwawszy si  na 
wolno  ywio  przelecia  jako tr ba 
powietrzna po okolicy. Zerwa  przy okazji 
jeden dach, wybi  dwa tuziny okien, 
przewróci  paromobil, porwa  pranie z 
czterech domostw i przeniós  kota Pani 
Jerominy Mitten na wie  pobliskiego 
ko cio a. M odzi majsterkowicze, wi cej 
rozwagi! 

Shangi ski kocio  
Lyonesse, w zamieszka ej g ównie przez 
szangi czyków dzielnicy Pothill, znanej z 
orientalnych jad odajni i herbaciarni 
panuje tumult. Walki mi dzy bandami 
orków doprowadzi y ju  do zdemolowania 
kilku popularnych restauracji. Nie wiemy, 
co jest przyczyn  sporów. Plotki mówi  o 
reketierach wymuszaj cych pieni dze od 
w a cicieli herbaciarni, walce o wp ywy z 
handlu czarnym lotosem lub nawet o 
ingerencji tajemniczych i gro nych 
wschodnich bogów. Komisarz Beltman z 
Policji Miejskiej sk ania si  ku pierwszej z 
wymienionych przyczyn i zapowiada 
zdecydowan  akcj  si  porz dkowych. 

Proces oszusta 
Lyonesse, wiele zainteresowania wzbudzi  
rozpocz ty na pocz tku tygodnia proces 
nies awnego oszusta matrymonialnego 
Marka Tristiana. Kiedy niepozorny pó elf, 
bardziej z wygl du przypominaj cy 
urz dnika pocztowego ni  teatralnego 
amanta rozpoczyna  sk adanie zezna , sala 
by a wype niona po brzegi. W ród 

okrzyków oburzenia i grozy oskar ony 
beznami tnie opowiada  o swych czynach. 
Wykorzystuj c naiwno  elfich panienek z 
dobrych domów dociera  do ich serc i 
portfeli. Wydaje si  te , e wierzy  i  cz ste 
kontakty z czystej krwi elfami przed u  
mu m odo . Kiedy z brakiem wyczucia 
oskar ony zag bi  si  zbytnio w intymne 
cz ci zezna , podnios a si  taka wrzawa, 
i  s d by  zmuszony opró ni  sal  
rozpraw. Dla ochrony dobrego imienia 
poszkodowanych reszta procesu odb dzie 
si  przy drzwiach zamkni tych. 

Kolejka lepsza ni  tramwaje 
Lyonesse, Dowiedzieli my si  z poufnych 

róde  i  Rada Miejska rozwa a 
sprowadzenie do Lyonesse tramwajów 
bezkonnych. Szanowni Radcy chyba nigdy 
nie byli w Haimburgu ani w Valen i nie 
widzieli, jak ha a liwe, nieestetyczne i 
niebezpieczne s  te pojazdy. Z transportu 
szynowego mamy ju  nasz  ulubion  
Kolejk  Metropolitaln , która szybsza od 
tramwajów jest przy tym dyskretniejsza. 
Na ulicach Lyonesse sprawdzaj  si  za to 
parowe Omnibusy, których trasy nie s  
ograniczone szynami. W tym wietle 
nale y oceni  pomys  Radców jako co 
najmniej niefortunny. 

Dziedzic wci  zaginiony 
Lyonesse, Wci  nie odnaleziono Lance’a 
Geoffreya Oakbarke’a IV, dziedzica znanej 
rodziny przemys owców. M ody Oakbarke 
zosta  porwany w zesz ym tygodniu, 
podczas spaceru w Parku Królewskim. 
Nieznani porywacze nie wystosowali 

adnych da  okupu i motywy ich 
pozostaj  nieodgadnione. 

Plaga chochlików 
Lyonesse, Tej wiosny pojawi o si  w 
Lyonesse wi cej chochlików ni  zazwyczaj. 
Pocieszne skrzydlate stworzonka w tych 
ilo ciach zaczynaj  by  uci liwe. Radzimy 
zamyka  okna i nie trzyma  na widoku 
b yszcz cych przedmiotów. 
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