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OGâOSZENIA
Obrazy Gervasino deCombray kupič w
iloĤciach dowolnych. pneuma: A-12-56
Szukasz kogoĤ? ZgubiãeĤ coĤ waİnego?
Wolfgang Canine i Ska odnajdzie to dla
Ciebie. Do takich spraw mamy nosa!
1 Dogend, Bridgebank. Przyjmujemy caãy
tydzieę z wyjĈtkiem peãni ksičİyca.

Wódki i Nalewki Domowe! Oferujč
najlepsze wódki z póãnocnej Slawii: sãynny
Goldwasser, zielonĈ Leszówkč i Wódkč
KrólewskĈ, najczystszĈ w caãej Wanadii.
Export Anton Bachevsky, UjĤcie ul.Zãota 4.

PRZENOģNY WEHIKUâ PâYWACKI
w wodzie lepszy niİ paromobil!

Kres wampirom i innym plugawym nocy
pomiotom szybko acz bezlitoĤnie kãadč.
Nie spocznč aİ Lyonesse czyste bčdzie jak
ãza. Zlecenia i informacje zostawiaþ w
pubie „Kat”. Z powaİaniem, Kaptur.
Rachmistrza zatrudnič ze znajomoĤciĈ
obsãugi Machin Róİnicowych. Firma
„William G. B. & Son”

Zaİywaj kĈpieli w sposób cywilizowany!
Mamy przedstawicieli w kaİdym kurorcie.
Woda koloęska "Pegase" - jedyny sãuszny
wybór dla modnego dİentelmena! Nowa
dostawa co tydzieę w drogerii "L'Homme
Elegant", 14 Shepherd Road. Uwolnij
magič zapachu!

Periodyk dla ludzi ciekawych nowych
Ĥwiatów! Zaprenumeruj juİ dziĤ!
Pannč z parasolkĈ pčdzla niezrównanego
deCombray z przyjemnoĤciĈ nabčdč.
Dİentelmena, który ubiegã mnie w galerii
Mme Poiti proszč o kontakt. Sir Jonathan
Silverbough.

Koniec z âysinĈ! Pãyn na porost wãosów
„Grzywa Ogra” przywróci czuprynč z lat
mãodzieęczych. Zastanów sič dobrze, bo
przez nasz preparat wydasz fortunč na
grzebienie! Hurt: 3 Boldend, Kingsplace.
Uwaga: Tylko do uİytku zewnčtrznego.

Hycel ãapanie bezpaęskich psów, równieİ
zlecenia na piekielne ogary i lykantropy.
Arthur Baskerville, 3 Baker Street.

Bezcenne cuda Orientu przybčdĈ pod
koniec miesiĈca na pokãadzie statku „Lwia
gwiazda”. Zainteresowani juİ dziĤ mogĈ
skontaktowaþ sič z jedynym sprzedawcĈ
dóbr z Shang-In panem Odwenem Tickiem
pneuma: A-67-77

Do Pana X. Przesyãka dotarãa w dobrym
stanie. Proponujč wičc spotkanie w celu
omówienia szczegóãów odbioru w znanym
miejscu o wiadomej porze.
Limoniada na ochãodč! Tylko fabryka
Keelsa oferuje najlepszĈ limoniadč z
najprzedniejszych lemuryjskich limon.

Myszy i szczury tčpimy jak nikt inny!
Cartwright, Adler & Turrens. B-31-20

Redakcja: Arthur Ganschinietz
Korespondenci: Jan Tolson, Jean du Apocalypsé, Bartolomeo le Nova de Cosi, Graf ven Rozbitzky, sir Hygin
ven Martinkopf, Francis Molock.
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WYDANIE SPECJALNE

Spóãka „âosioãów & Flinciak” zaprasza
pasjonatów ãowiectwa w ostčpy Puszczy
Dčbowej we wschodniej Slawii. Do
dyspozycji GoĤci przytulny pensjonat,
doskonaãa kuchnia, pãywalnia i kort
tenisowy oraz Polowania z NagonkĈ,
najlepsze wierzchowce, doĤwiadczeni
tropiciele i Peãne Zwierza Bory. Z nami po
prostu wypada zapolowaþ!
Przedstawicielstwo: 12 Oakroad, Lyonesse

www.wolsung.pl
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NajĤwieİsze wiadomoĤci z caãego Ĥwiata

NAKàAD: 500 egz.

LYONESSE, 9.VIII.1884
w których to aparaty krystalomantyczne
odmawiaãy posãuszeęstwa w okresach
wysokiej aktywnoĤci Sãoęca. Naukowcy z
Obserwatorium juİ cieszĈ sič na okazjč do
badaę, zaĤ naszym Czytelnikom, poza
obserwowaniem
póãnocnych
Ĥwiateã,
rekomendujemy wysyãanie do domu,
zamiast krystalogramu, zwykãych kartek.

Zamach w Morgowii

Olegrad, Morgowia, Wczoraj wieczorem
podczas szokujĈcego zamachu kareta
wiozĈca Pana KoĤcieja, zaufanego doradcč
Jego WysokoĤci Cara Vladimira stančãa w
pãomieniach, kiedy na trasie przejazdu
wybuchãa bomba. ZginĈã woĮnica i dwóch
stangretów, jednak jak nam wiadomo, Pan
KoĤciej doznaã jedynie powierzchownych
poparzeę. W stolicy aİ huczy od plotek:
ponoþ celem zamachu mógã byþ Carewicz,
który miaã równieİ podróİowaþ tĈ trasĈ a
za zamachem stojĈ nihiliĤci wywodzĈcy sič
ze Ĥrodowisk studenckich.

Tajemnicza wiwerna

Berusee, Bawencja, W trakcie manewrów
bawenckiej Marynarki Wojennej ekipa
nurków natrafiãa u wybrzeİy kraju na
szczĈtki akwitaęskiej wiwerny, leİĈce na
gãčbokoĤci 50 stóp. Z pierwszych ustaleę
wynika, İe maszyna byãa pilotowana przez
kapitana Pierre’a Sandovala, który zaginĈã
w niewyjaĤnionych okolicznoĤciach w
czasie Wojny, podczas nocnego lotu z
Alfheimu do Akwitanii. Mówi sič, İe misja
kapitana nie byãa bynajmniej zwyczajnym
lotem
rozpoznawczym.
Ministerstwo
Wojny nie zajmuje w tej sprawie
oficjalnego stanowiska. DowiedzieliĤmy
sič natomiast, iİ planuje sič wydobycie
wraku. Informacje do których dotarliĤmy,
sugerujĈ İe nie odnaleziono ciaãa pilota ani
İadnych przedmiotów nie stanowiĈcych
czčĤci konstrukcji wiwerny. Mogãy one
zostaþ zmyte prĈdem wodnym do
gãčbokiego uskoku znajdujĈcego sič tuİ za
wrakiem.

Staroİytne Ĥwičto

Manmohan, Dekan, W egzotycznej czčĤci
naszego Imperium rozpoczčão sič Ĥwičto
Tandav. Mieszkaęcy Dekanu celebrujĈ ten
okres w ulicznych taęcach i ceremoniach.
Elfi tancerze i jogini wylegli tãumnie, aby
oddaþ czeĤþ staroİytnym, gniewnym
duchom Dekanu. Pragniemy uspokoiþ
Czytelników, którzy udajĈ sič w tym czasie
do kolonii, İe pojawiajĈce sič ostatnio
pogãoski o porwaniach i krwawych
ofiarach sĈ caãkowicie wyssane z palca, zaĤ
Ĥwičto Tandav jest, z punktu widzenia
Wanadyjczyka, nieszkodliwĈ tradycjĈ.

Niespokojne Sãoęce

Treecoven, Ministerstwo Nauki wraz z
Królewskim Obserwatorium zapowiada, iİ
tego lata spodziewaþ sič moİna kãopotów z
mičdzy innymi dziaãaniem krystalografów,
co spowodowane bčdzie nadmiernĈ
aktywnoĤciĈ Sãoęca. Od odkrycia cyklów
promieniowania solarnego w roku 1843,
potwierdzonych zostaão wiele incydentów,
Wolsung – Magia Wieku Pary

Nowe umowy handlowe

Zhonglung, Shang-In, Wielkim sukcesem
zakoęczyãy sič dãugie rozmowy handlowe
prowadzone w stolicy Shang-In przez
przedstawicieli Ministerstwa Handlu. Na
mocy podpisanych umów Alfheim zyskaã
uprzywilejowanĈ pozycjč w handlu
1
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KRONIKA TOWARZYSKA

z cesarstwem. Faktoria w porcie Szentian
zostanie rozbudowana a uchylenie wielu
ograniczeę nakãadanych dotychczas przez
administracjč cesarskĈ z pewnoĤciĈ oİywi
handel z Orientem. Niedãugo moİemy
wičc oczekiwaþ w naszych sklepach wielu
cudownych towarów z Shang-In.
ZawartĈ umowč Cesarzowa Matka uczciãa
przyjčciem w Paãacu Letnim, podczas
którego przyjčãa z rĈk ambasadora
kurtuazyjne podarki, w tym najnowszy
model paromobilu marki McRoth.

Ulga dla krasnoludzkiej cery

Falkenest, Westria, Krasnoludzkie damy i
dİentelmeni mogĈ sič mniej obawiaþ
przykrych promieni sãonecznych. Otóİ w
Urzčdzie Patentów w Falkenst mãody
krasnoludzki alchemik Orinus Arisson
zarejestrowaã krem chroniĈcy przed
Ĥwiatãem dnia. Jak twierdzi skromnie
wynalazca „Dopuszczam myĤl, İe mój
genialny specyfik nie jest doskonaãy i byþ
moİe naleİy jeszcze popracowaþ nad jego
skãadem. Badania jednak nie kãamiĈ.
Ponad 90% osób, które poddaãy sič testom
odczuão wyraĮnĈ poprawč! ZresztĈ
uwaİam, İe lekki stalowy odcieę, jaki
preparat nadaje skórze, nie jest İadnĈ
niedogodnoĤciĈ. Przydaje wrčcz powagi”.
Juİ wkrótce rozpocznie sič masowa
produkcja kremu Arissona w prywatnych
zakãadach wãaĤciciela patentu.

Elektorskie WspaniaãoĤci

Wetting, Wotania, Po dãugiej renowacji do
zwiedzania zostaã udostčpniony sãynny
Paãac Elektorski. W budowli, po której nie
widaþ juİ wojennych zniszczeę, moİna
podziwiaþ liczne przedmioty historyczne,
przede wszystkim zaĤ imponujĈcĈ kolekcjč
dzieã z porcelany, w tym najwczeĤniejsze
wanadyjskie wyroby z tego materiaãu.
Kolekcja obejmuje równieİ broę, rzeĮby,
malowidãa i inne. GoĤþmi honorowymi na
ceremonii otwarcia byli mičdzy innymi
Minister Kultury i Sztuki Akwitanii oraz
slawijski Kanclerz Koronny.

Pechowa eksplozja

Lizetta, Morgowia, Podczas prezentacji
nowego dziaãa przeciwpancernego na
okrčcie wojennym Cesarstwa Morgowii
„Bolszoj Drug” doszão do wybuchu. Zdaje
sič iİ obeszão sič bez ofiar Ĥmiertelnych,
chociaİ co najmniej kilku morgowskich
oficerów poturbowaãy odãamki. Najwičcej
powodów do zgryzoty miaã inİynier z
Politechniki Olegradzkiej Piotr Kaminov,
którego podmuch eksplozji zrzuciã z
pokãadu wprost w fale morskie. Morgowia
niedawno odrzuciãa kontrakt koncernu
Wolsung na zakup cičİkiego dziaãa,
preferujĈc krajowych producentów.

KuszĈce obrazy

Mercatin, Akwitania, Krytycy sztuki oraz
wszyscy ludzie kulturalni sĈ zszokowani
po tym, jak Gervasino deCombray, znany
gnomi malarz zostaã zdemaskowany jako
oszust. DeCombray, jak sič okazaão Talenthipnotyzer, ukrywaã w swych pãótnach
magiczne rozkazy, namawiajĈce do kupna
jego pozostaãych dzieã. Ten niesmaczny
proceder zdemaskowaã sãynny wotaęski
psychomanta Doktor Traur, który sam jest
wytrawnym hipnotyzerem i wielkim
znawcĈ tajemnic podĤwiadomoĤci. Herr
Doktor wpadã na Ĥlad oszusta, badajĈc
przypadek pacjenta, który opčtany İĈdzĈ
kupowania obrazów niegodziwego gnoma
doprowadziã sič na skraj bankructwa.

Skarby Jarlów

Styrkleif, Hrimthorst, tego lata otwarty
zostanie pod egidĈ Towarzystwa Badaczy
Folkloru „Dwór Styrra” - pieczoãowicie
odtworzona siedziba Ĥredniowiecznego
jarla. Niewielki dworek warowny wraz z
zabudowaniami gospodarczymi wyglĈda
jak İywcem wyjčty z dawnych pieĤni
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przed nim, swĈ najlepszĈ strzelbč,
unikalny egzemplarz Knecht & Wesrtog z
kolbĈ z koĤci lewiatana. Choþ oczywiĤcie
wydaje sič to maão prawdopodobne.

Zarčczyny i Ĥluby
Sir Wyndellon Breagh i Lora Jenkins,
pobiorĈ sič 14.VIII w koĤciele ģw Berenusa.
Wszystkich, którzy chcĈ Ĥwičtowaþ naszĈ
miãoĤþ zapraszamy o 11 przed poãudniem.

Nowe Molo w Brightbay, zaprasza Damy
i Dİentelmenów na koncerty cykliczne,
które odbywaþ sič bčdĈ w jedynej na
Ĥwiecie nawodnej muszli koncertowej.
Oprócz tego na rozlegãym Molo, którego
wspaniaãoĤþ i rozmach przyþmiewa
niejeden przybytek w stolicy, zaİyþ moİna
rozrywki przy taęcu, grach liczbowych i
innych oraz znakomitej kuchni i przednich
trunkach. Odpocznijcie na Molo.

Thomas Rockheart Jr i Gerta Steinfaust
planujĈ pobraþ sič w nadchodzĈcym
miesiĈcu, o którym to radosnym fakcie
zawiadamiajĈ wszystkich pracowników,
akcjonariuszy, kontrahentów i klientów
firm Rockheart & Rockheart Automatonics
oraz Steinfaust Kohl und Eisen.

Nekrologi

Aurelia Thornton-Leaves zawiadamia
kochanych papč oraz mamč, brata, ciotkč
Eulalič, przyjacióãki i nauczycielki ze
Szkoãy Dla DziewczĈt im. ģw. Silencji,
kolegów papy z klubu „Jesion i DĈb”,
krewnych, znajomych i przyjacióã rodziny
ze szczególnym uwzglčdnieniem Pani
O’ghast z synem Willem oraz wszystkich
czytelników, İe owszem, zamierza wyjĤþ
za maharadİč Uttmachamtč Lakszaghara
jako jego piĈta İona. I nikomu nic do tego.

]^

W dramatycznych okolicznoĤciach
wkrótce po przybyciu do Lyonesse
opuĤciã ten Ĥwiat
Hrabia Vlaczesku
o czym zawiadamia pogrĈİony w İalu
osobisty sãuİĈcy Pana Hrabiego

]^

Rozmaite Wydarzenia
Sir Gwyddon Weathertop oznajmia İe
przyjčcie z okazji swoich setnych urodzin
wyprawi na pokãadzie kotwiczĈcego w
Treecoven jachtu „Chyİy” i w przylegãym
parku Obserwatorium. GoĤci zaprasza sič
na 13.VIII na piĈtĈ po poãudniu. CzčĤþ
oficjalna trwaþ bčdzie do póãnocy, kiedy to
„Chyİy” wypãywa w rejs wokóã Lemurii.
Przyjčcie w parku, juİ bez udziaãu sir
Gwyddona trwaþ bčdzie do biaãego rana.

]^

Robert Stonny
utonĈã podczas zawodów
w nurkowaniu na czas.
Od zwycičstwa
dzielião Go tak niewiele.

]^

]^

Sir Robert Grey ma propozycjč dla
wszystkich, którzy majĈ sič za myĤliwych.
KrĈİĈce coraz gčĤciej plotki o potwornym
lwie z Lemurii Wotaęskiej daãy sposobnoĤþ
by wykazaþ peãnič swych umiejčtnoĤci i
zmierzyþ sič w mčskim sportowym
pojedynku. Sir Robert z chčciĈ sprezentuje
kaİdemu, kto upolowaãby Lwa Ludojada

Po cičİkiej chorobie zmarã
sir Daffyd Tonnat Daut
sekretarz
Khemryjskiej Kompanii Handlowej.
Bčdzie nam go brakowaþ.

]^
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SPORT

Teatr na letnie wieczory

Upiorny krykiet

Poniewaİ lato mamy tego roku pičkne,
coraz wičcej wydarzeę teatralnych odbywa
sič pod otwartym niebem. Na ten tydzieę
planowane sĈ wystčpy aktorów z teatru
„Ksičİyc” ze sztukĈ „Letnia Noc”. Tym,
którzy wolĈ lİejszĈ rozrywkč polecamy
„Scenki pocieszne” grane na podwórzu
pubu „Dãoę i maska” na Comedians End i
wystawianego w ogrodach opackich
„Bawidamka” ze znakomitĈ rolĈ goĤcia z
Orseaux, pana Louisa de Fantar.

Nie cichnĈ kontrowersje wokóã ostatniego
meczu krykieta mičdzy Gailshire a
Qeenster. Przypomnijmy, İe podczas
rozgrywki na polu wielokrotnie pojawiaãa
sič widmowa sylwetka w peãnym stroju
gracza, wzbudzajĈc spore zainteresowanie
na trybunach jak i wĤród grajĈcych. Postaþ
rozpoznano jako Johna Steera, zmarãego
rok temu zawodnika Gailshire. Sčdzia
uznaã, İe widmo nie stanowi podstawy do
przerwania rozgrywki. Mecz zakoęczyã sič
zwycičstwem Gailshire. Queenster zãoİyã
protest, İĈdajĈc uniewaİnienia meczu,
argumentujĈc caãkiem sãusznie, iİ Ĥp. Steer
zwiĈzany z jednĈ z druİyn, mógã
objawiajĈc sič, wpãynĈþ na morale i w
efekcie wynik meczu.

Szangięska opera

Dla koneserów znudzonych tradycyjnym
teatrem ciekawym przeİyciem moİe byþ
wizyta w teatrze orków w Pothill. Jest to
jedyne miejsce w Wanadii, gdzie ujrzeþ
moİna
przedstawienia
tradycyjnej
szangięskiej opery z Zhonglung. Aktorzy z
twarzami wymalowanymi w fantazyjne
maskach wcielajĈ sič w demony i bogów
cesarstwa. PoãĈczenie wystudiowanych
gestów, Ĥpiewu i taęca daje efekt o tyleİ
urzekajĈcy, co zupeãnie niezrozumiaãy dla
ludzi zachodu. JeĤli jesteĤ wičc spragniony
nowych doznaę i szukasz odskoczni do
teatrów Lyonesse, staw czoãa operze z
Shang-In.

Zawody pãywackie

W zeszãy weekend odbyãy sič w Lyonesse
zawody pãywackie. W konkurencjach
takich jak: pãywanie na krótki, Ĥredni i
dãugi dystans oraz nurkowanie, wzičão
udziaã ponad pičþdziesičciu zawodników.
ZwycičzcĈ zawodów zostaã pan Violest
Fiery z Kingsplace. Niestety miaã teİ
miejsce przykry wypadek, gdyİ jeden ze
startujĈcych utonĈã. Przypominamy wičc,
by wchodzĈc do wody dobrze oceniaþ
swoje siãy.

WymyĤlone podróİe

Bez wĈtpienia najbardziej popularnymi
ksiĈİkami tego lata sĈ opowiadania o
przygodach Tibalda Brave’a pióra Robina
Kirka. UkazujĈce sič poczĈtkowo w „Daily
Courier” perypetie trolla odkrywcy szybko
doczekaãy sič wydania broszurowego.
Napisane lekkim, dynamicznym jčzykiem,
peãne nieoczekiwanych zwrotów akcji,
trzymajĈ w napičciu do ostatniej strony.
Czy dzielny Tibald wyrusza po Oko
Pajčczego Boga do Aksum, czy bada
Miasto Olbrzymów na dalekiej póãnocy,
my towarzyszymy mu z zapartym tchem.
Na takĈ podróİ kaİdy moİe sobie
pozwoliþ.

Polo w Dekanie

Szlachetna gra w polo staãĈ sič ostatnimi
czasy bardzo popularna w terytoriach
zamorskich w Dekanie. Jednak poniewaİ
İycie w koloniach wyglĈda zawsze trochč
inaczej niİ w stolicy, polo teİ przybraão
tam innĈ formč. Otóİ podczas rozgrywki
zawodnicy jeİdİĈ na sãoniach. Jak donosi
nasz korespondent, gra w ten sposób
zyskaãa na majestacie, chociaİ kosztem
szybkoĤci rozgrywki. Cieszymy sič z
pomysãowoĤci dekaęskich graczy, radzimy
jednak nie przeszczepiaþ tych zwyczajów
na nasz grunt. Mógãby nie utrzymaþ sãonia.
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o bohaterach. W Dworze moİna podziwiaþ
liczne przedmioty codzienne i dzieãa sztuki
z czasów ãupieİczych wypraw jarlów.
Warto tego lata odwiedziþ Hrimthorst by
odbyþ maãĈ wycieczkč w przeszãoĤþ.

Glittenkral wyznaczyã nagrodč wysokoĤci
tysiĈca marek dla myĤliwego, który uwolni
kolonič od krwioİerczej bestii.

Wyprawa poszukiwawcza

Aurelles, Akwitania, Z akwitaęskiego
portu na Morzu Wewnčtrznym wyruszy
niedãugo wyprawa prowadzona przez
Phillipe’a Grande’a, najstarszego syna
znanego podróİnika Phileasa Grande’a,
który zaginĈã na morzu dwa lata temu,
podczas rejsu dookoãa Ĥwiata. Grande
junior wierzy, iİ uda mu sič odnaleĮþ
zaginionego ojca. „Opieramy sič na
informacjach, które choþ dotarãy do nas
doĤþ niezwykãĈ drogĈ, sĈ w stu procentach
pewne” powiedziaã nam mãody Ĥmiaãek
„Statek mojego ojca zatonĈã na Oceanie
Poãudniowym i nie wykluczamy, İe w
naszych poszukiwaniach zapčdzimy sič
nawet w pobliİe Purgatorii”. Mãodemu
panu Grande’owi İyczymy wiele szczčĤcia
w poszukiwaniach.

GorĈce lato

Trizno, Nordia, Tegoroczne gorĈce lato
daje sič mocno we znaki mieszkaęcom
Trójmonarchii. Na skutek dãugotrwaãych
upaãów i suszy coraz czčĤciej dochodzi w
Ostrii i Nordii do poİarów lasów. Obecnie
najpowaİniejsza
sytuacja
panuje
w
okolicach Trizna. Nordyjskim straİakom
İyczymy duİo szczčĤcia i mamy nadziejč,
İe caãa sytuacja nie odbije sič na jakoĤci
produktów tamtejszych browarów.

Zbyt obfity poãów

Morraine, Akwitania, Rybacy zarzucajĈcy
sieci w okolicach Morraine u wybrzeİy
Akwitanii przeİyli chwile grozy, kiedy
zamiast spodziewanej ãawicy ryb zãapali
krakena, dãugiego na ponad dwadzieĤcia
metrów. Spotkanie z potworem z gãčbin
szczčĤliwie skoęczyão sič tylko utratĈ sieci
i jednej z ãodzi. Gigantyczny gãowonóg nie
miaã widocznie ochoty zaznajomiþ sič z
wyĤmienitĈ akwitaęskĈ kuchniĈ, gdyİ
nastraszywszy rybaków odpãynĈã w
kierunku peãnego morza, skĈd najpewniej
przygnaãy go ostatnie sztormy.

UĤmiech Fortuny

Montecueno, Akwitania, Pan Gerard Vest,
gnom i poddany alfheimski nie mógã
uwierzyþ w swoje szczčĤcie, kiedy rozbiã
bank w automacie do gry w kasynie „Pani
Fortuna” w Montecueno. Nie byãoby w
tym zdarzeniu nic dziwnego, gdyby nie
fakt, İe podobnych szczčĤliwców znalazão
sič jeszcze 34. Z niewytãumaczalnych
przyczyn wszyscy goĤcie tegoİ kasyna,
który obstawiali punktualnie o póãnocy z 7
na 8 VIII, wygrali najwyİsze moİliwe
stawki. Dyrekcja kasyna zmuszona byãa
odroczyþ wypãaty o kilka dni. Jak na razie
ustalono, iİ İaden z goĤci nie miaã Talentu
umoİliwiajĈcego zabawč losem, nikt nie
miaã równieİ przy sobie automatonów
numerologicznych. Co wičcej, na sali gry
nie wykryto İadnego Ĥladu zewnčtrznej
ingerencji magicznej. Dla dyrekcji kasyna,
która bčdzie musiaãa wypãaciþ ponad
7 mln smoków, uĤmiech Fortuny wyglĈda
wičc dziĤ bardziej na szyderczy Ĥmiech.

Krwioİercza bestia

Dulungu, Tonga, W tej wotaęskiej kolonii
we wschodniej Lemurii gãoĤno ostatnio o
olbrzymim lwie, terroryzujĈcym tubylców.
Bestia zaczčãa sič pojawiaþ jakiĤ miesiĈc
temu i w coraz Ĥmielszych wypadach
dociera juİ w okolice stolicy. Atakuje nocĈ,
porywajĈc w mrok coraz to nowe ofiary.
Rankiem znaleĮþ moİna jedynie ogryzione
koĤci. Drapieİnik staã sič solĈ w oku wãadz
kolonii, gdyİ zablokowaã budowč nowej
linii kolejowej. Przeraİeni robotnicy bojĈ
sič pracowaþ nawet w dzieę i od tygodnia
nie poãoİono nawet metra nowych torów.
Gubernator Tonga, KsiĈİč Fredrick ven
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Dywan z biaãego tygrysa

teoretyczne, miejskie jazdy paromobilowe
z instruktorem oraz poczčstunek z herbatĈ.

Lyonesse, Od dziĤ w Muzeum Alaberda
moİna podziwiaþ sãynny Biaãy Dywan,
utkany w caãoĤci z wãosia biaãych tygrysów
dekaęskich. Dywan, którego sporzĈdzenie
zajčão dwanaĤcie lat, oraz wiele innych
bezcennych skarbów z Subkontynentu, jest
prezentem od radİy protektora Kerala
Vajpaya dla Królowej. Lokalni konstable
oraz sãuİba poİarowa sĈ w stanie peãnej
gotowoĤci, aby zapewniþ bezpieczeęstwo
eksponatom i podziwiajĈcym je goĤciom.

Opuszczone hale

Bridgebank, W opuszczonych budynkach
dawnej manufaktury metalowej masowo
gnieİdİĈ sič ostatnimi czasy bezrobotni
kloszardzi. Postčpuje dewastacja caãej
okolicy a mieszkaęcy sĈsiednich dzielnic
skarİĈ sič na spadek bezpieczeęstwa.
Konstable sĈ bezradni, gdyİ usuničcie
wãóczčgów z wszystkich hal przekracza
ich bezpoĤrednie moİliwoĤci. Nieoficjalnie
mówi sič jednak, İe wkrótce grunty ma
wykupiþ prywatny inwestor, a wtedy
kloszardzi bčdĈ musieli sič wynieĤþ.

Tajemnicze znikničcie

Lyonesse, dziĤ w nocy zaginĈã w dziwnych
i niewyjaĤnionych okolicznoĤciach pan
Dornier Clapeston, wieloletni pracownik
Towarzystwa Archeologicznego.
Jego gospodyni zeznaãa Policji, iİ w dniu
poprzedzajĈcym znikničcie pan Clapeston
pracowaã do póĮna w nocy, a dziĤ z rana
(gdy gospodyni zaniosãa mu poranny
pudding), nie odpowiedziaã na pukanie.
Zaniepokojona panna Perygritz wezwaãa
konstabli, którzy postanowili wywaİyþ
drzwi do gabinetu. Nie znaleĮli jednak
znaleĮli Ĥladu po lokatorze. Wszystkie
rzeczy osobiste p. Clapestona pozostaãy na
miejscu, a drzwi i okna byãy zamkniete od
wewnĈtrz. Nieoficjalnie dowiedzieliĤmyy
sič, iİ natomiast prawdopodobnie zaginčãy
pewne przedmioty stanowiĈce wãasnoĤþ
Towarzystwa Archeologicznego bčdĈce w
posiadaniu pana Clapestona. Obiecujemy
jeszcze wróciþ do tej sprawy i dostarczyþ
Paęstwu dalszych szczegóãów.

Uwolniþ Williego

Lyonesse, Przed budynkiem SĈdu miaãa
dziĤ miejsce pikieta zorganizowana przez
mieszkaęców Bridgebank. Spory tãumek
zãoİony w znacznej czčĤci z robotników i
wagabundów domagaã sič
uwolnienia
ogra Williama Drummera, zatrzymanego
w zwiĈzku ze Ĥmiertelnym zranieniem
konstabla
Johna
Plinkelonga.
Jak
powiedziaã przedstawiciel pikietujĈcych:
„Willy nie zabiãby muchy. ChcĈ po prostu
zwaliþ na kogoĤ winč, a ogra kaİdy
podejrzewa”. W wypowiedzi dla naszej
gazety Prokurator sir Thomas Gladstone
zripostowaã: „Pan Drummer poddany
zostanie procesowi sĈdowemu na takich
samych prawach jak kaİdy poddany
Królowej”. Przypomnijmy İe konstabla
Plinkelonga znaleziono rannego w nocy
trzy dni temu w pobliİu zakãadów, w
których pracowaã William Drummer.

Kursy Paromobilowe

Lyonesse, W zwiĈzku ze zwičkszonym
zapotrzebowaniem
na
kierowców
paromobilowych UrzĈd Municypalny
Lyonesse organizuje kursy, majĈce na celu
zaznajomienie
praktyczne
z
tymi
wehikuãami oraz najnowszymi przepisami
prawnymi w tej materii. Dİentelmeni
zainteresowani kursem winni zgãaszaþ sič
do pracowników Departamentu Dróg,
Mostów i Kolei. Przewidziano wykãady

Ksičİyc pãonie

Lyonesse, W budynku zajazdu „Czerwony
Ksičİyc” wybuchã zeszãej nocy gwaãtowny
poİar, który niemal doszczčtnie strawiã
czčĤþ mieszkalnĈ budynku. Dzički szybkiej
akcji ratowniczej straİy ogniowej i ofiarnej
pomocy sĈsiadów goĤcie nie ucierpieli za
bardzo a pãomienie nie rozprzestrzeniãy sič
na sĈsiednie budynki. SzeĤþ osób trafião do
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Warto wičc zadbaþ o zaufanĈ osobč, która
przypilnuje domu pod naszĈ nieobecnoĤþ.

szpitala z róİnej rozlegãoĤci poparzeniami,
jednak nikt nie zginĈã. Przyczyny poİaru
sĈ jeszcze nie znane a policja nie wyklucza
podpalenia.

Awantura drogowa

Lyonesse, Do widowiskowych scen doszão
wczoraj w godzinach przedpoãudniowych
na Hillroad. KierujĈcy paromobilem
dostawczym marki Tindr Henry Beansoup
(nizioãek) prawie potrĈciã Roberta Bricka
lokaja paęstwa Waterfan, ogra. Wszystko
zakoęczyãoby sič na ostrych sãowach,
gdyby w ferworze dyskusji pan Brick nie
przewróciã furgonetki. Poniewaİ jednak,
uspokoiwszy sič, postawiã paromobil z
powrotem na koãa, przybyãy na miejsce
konstabl poprzestaã na upomnieniu.

Giganty z rabatki

Lyonesse, Na dorocznym letnim festynie
w Closterling odbyã sič konkurs na
najwičksze warzywa i owoce z domowej
hodowli. BezkonkurencyjnĈ zwycieİczyniĈ
okazaãa sič pani Alicja Carroll, i jej dynie
giganty. „To niesamowite! Te warzywa sĈ
wičksze niİ ja!” wspomina pan Hillary
Loaftick (nizioãek) , czãonek jury. Pani
Alicja komentuje „Wiem, İe dynie robiĈ
wraİenie, ale powinniĤcie byli zobaczyþ
jak urósã jeden z grzybów w moim
ogrodzie. Niestety zjadãy go gĈsienice”.

Pičþ godzin w balonie

Windbog, Chwile grozy przeİyli goĤcie
festynu balonowego, kiedy jeden z
areostatów z których to podziwiano
panoramč okolicy, zerwaã sič z uwičzi.
PrzebywajĈcy wówczas w gondoli pan
Samuel Fergusson, zostaã uniesiony silnym
wiatrem w kierunku póãnocnym. Bezsilny
pasaİer mógã jedynie czekaþ i modliþ sič,
by balon nie zdryfowaã nad ocean. Na
szczčĤcie po pičciu godzinach lotu statek
powietrzny
ãagodnie
osiadã
na
wrzosowiskach Boudmore. Póãİywego ze
strachu pana Fergussona odnalazã pan
Dick, miejscowy konstabl, który odebraã
krystalogram rozesãany do posterunków
na domniemanej trasie przelotu. Za bilet
powrotny zapãacili organizatorzy festynu.

Zuchwaãe uprowadzenie

Lyonesse, Do strasznego wydarzenia
doszão dwie noce temu w domu paęstwa
Lovely w Kingsplace. Trójka ich dzieci,
dziewczynka i dwóch chãopców, zniknčãa
bez Ĥladu ze swoich ãóİek Porywacz
wszedã przez otwarte okno i uniósã dzieci
w nieznanym kierunku. Nie znaleziono
İadnych Ĥladów, jedynie jedna z sĈsiadek
paęstwa Lovely widziaãa tej nocy „dziwny
ksztaãt przelatujĈcy po niebie”. Ktokolwiek
wie coĤ o losach zaginionych proszony jest
o kontakt z rodzicami, policjĈ lub redakcjĈ
naszej gazety.

Beztroska kosztuje

Lyonesse, Przypominamy Szanownym
Czytelnikom, aby gdy planujĈ letni wyjazd
na plaİč do Brightbay lub bicyklowĈ
wycieczkč po Wotanii, nie zapomnieli
zadbaþ o naleİytĈ opiekč na pozostajĈcym
w Lyonesse majĈtkiem. Okres letniej
beztroski wykorzystujĈ bowiem zãodzieje i
wãamywacze. Tylko w tym tygodniu
Policja odnotowaãa 23 wãamania w których
skradziono mičdzy innymi: srebra, sztuþce,
pianino, kolekcjč obrazów, paromobil,
nefrytowĈ szkatuãkč, tuzin garniturów i
fraków, zãotĈ klatkč z kanarkiem i golema.
Wolsung – Magia Wieku Pary

Przyãapany

Lyonesse, Zãapano wreszcie zãodzieja,
który od tygodnia grasowaã na targu w
Stableton. Okazaão sič, iİ rzezimieszek
miaã wrodzony Talent, który pozwalaã mu
stawaþ sič niewidzialnym. Rzecz wydaãa
sič, kiedy zãodziej uciekajĈc po kradzieİy
wpadã na drabinč, z której pan Valery
Ghicks malowaã szyld swojego sklepu. Z
potrĈconego kubãa wylaãa sič farba,
wydobywajĈc z niebytu sylwetkč zãodzieja
i ujawniajĈc jego obecnoĤþ.
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