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OG OSZENIA 
 
Obrazy Gervasino deCombray kupi  w 
ilo ciach dowolnych. pneuma: A-12-56 
Szukasz kogo ? Zgubi e  co  wa nego? 
Wolfgang Canine i Ska odnajdzie to dla 
Ciebie. Do takich spraw mamy nosa! 
1 Dogend, Bridgebank. Przyjmujemy ca y 
tydzie  z wyj tkiem pe ni ksi yca. 

 
PRZENO NY WEHIKU  P YWACKI 

w wodzie lepszy ni  paromobil! 
 

 
 

Za ywaj k pieli w sposób cywilizowany! 
Mamy przedstawicieli w ka dym kurorcie. 
 
Woda kolo ska "Pegase" - jedyny s uszny 
wybór dla modnego d entelmena! Nowa 
dostawa co tydzie  w drogerii "L'Homme 
Elegant", 14 Shepherd Road. Uwolnij 
magi  zapachu! 

 

Koniec z ysin ! P yn na porost w osów 
„Grzywa Ogra” przywróci czupryn  z lat 
m odzie czych. Zastanów si  dobrze, bo 
przez nasz preparat wydasz fortun  na 
grzebienie!  Hurt: 3 Boldend, Kingsplace. 
Uwaga: Tylko do u ytku zewn trznego. 
Bezcenne cuda Orientu przyb d  pod 
koniec miesi ca na pok adzie statku „Lwia 
gwiazda”. Zainteresowani ju  dzi  mog  
skontaktowa  si  z jedynym sprzedawc  
dóbr z Shang-In panem Odwenem Tickiem 
pneuma: A-67-77 
Myszy i szczury t pimy jak nikt inny! 
Cartwright, Adler & Turrens. B-31-20 

Spó ka „ osio ów & Flinciak” zaprasza 
pasjonatów owiectwa w ost py Puszczy 
D bowej we wschodniej Slawii. Do 
dyspozycji Go ci przytulny pensjonat, 
doskona a kuchnia, p ywalnia i kort 
tenisowy oraz Polowania z Nagonk , 
najlepsze wierzchowce, do wiadczeni 
tropiciele i Pe ne Zwierza Bory. Z nami po 
prostu wypada zapolowa !  
Przedstawicielstwo: 12 Oakroad, Lyonesse 
Wódki i Nalewki Domowe! Oferuj  
najlepsze wódki z pó nocnej Slawii: s ynny 
Goldwasser, zielon  Leszówk  i Wódk  
Królewsk , najczystsz  w ca ej Wanadii. 
Export Anton Bachevsky, Uj cie ul.Z ota 4. 
Kres wampirom i innym plugawym nocy 
pomiotom szybko acz bezlito nie k ad . 
Nie spoczn  a  Lyonesse czyste b dzie jak 
za. Zlecenia i informacje zostawia  w 

pubie „Kat”. Z powa aniem, Kaptur. 
Rachmistrza zatrudni  ze znajomo ci  
obs ugi Machin Ró nicowych. Firma 
„William G. B. & Son” 

Periodyk dla ludzi ciekawych nowych 
wiatów! Zaprenumeruj ju  dzi ! 

Pann  z parasolk  p dzla niezrównanego 
deCombray z przyjemno ci  nab d . 
D entelmena, który ubieg  mnie w galerii 
Mme Poiti prosz  o kontakt. Sir Jonathan 
Silverbough. 
Hycel apanie bezpa skich psów, równie  
zlecenia na piekielne ogary i lykantropy. 
Arthur Baskerville, 3 Baker Street. 
Do Pana X. Przesy ka dotar a w dobrym 
stanie. Proponuj  wi c spotkanie w celu 
omówienia szczegó ów odbioru w znanym 
miejscu o wiadomej porze. 
Limoniada na och od ! Tylko fabryka 
Keelsa oferuje najlepsz  limoniad  z 
najprzedniejszych lemuryjskich limon.

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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Naj wie sze wiadomo ci z ca ego wiata 

 
NAK AD: 500 egz.      LYONESSE, 9.VIII.1884 

Zamach w Morgowii 
Olegrad, Morgowia, Wczoraj wieczorem 
podczas szokuj cego zamachu kareta 
wioz ca Pana Ko cieja, zaufanego doradc  
Jego Wysoko ci Cara Vladimira stan a w 
p omieniach, kiedy na trasie przejazdu 
wybuch a bomba. Zgin  wo nica i dwóch 
stangretów, jednak jak nam wiadomo, Pan 
Ko ciej dozna  jedynie powierzchownych 
poparze . W stolicy a  huczy od plotek: 
pono  celem zamachu móg  by  Carewicz, 
który mia  równie  podró owa  t  tras  a 
za zamachem stoj  nihili ci wywodz cy si  
ze rodowisk studenckich. 

Staro ytne wi to 
Manmohan, Dekan, W egzotycznej cz ci 
naszego Imperium rozpocz o si  wi to 
Tandav. Mieszka cy Dekanu celebruj  ten 
okres w ulicznych ta cach i ceremoniach. 
Elfi tancerze i jogini wylegli t umnie, aby 
odda  cze  staro ytnym, gniewnym 
duchom Dekanu. Pragniemy uspokoi  
Czytelników, którzy udaj  si  w tym czasie 
do kolonii, e pojawiaj ce si  ostatnio 
pog oski o porwaniach i krwawych 
ofiarach s  ca kowicie wyssane z palca, za  
wi to Tandav jest, z punktu widzenia 

Wanadyjczyka, nieszkodliw  tradycj . 

Niespokojne S o ce 
Treecoven, Ministerstwo Nauki wraz z 
Królewskim Obserwatorium zapowiada, i  
tego lata spodziewa  si  mo na k opotów z 
mi dzy innymi dzia aniem krystalografów, 
co spowodowane b dzie nadmiern  
aktywno ci  S o ca. Od odkrycia cyklów 
promieniowania solarnego w roku 1843, 
potwierdzonych zosta o wiele incydentów, 

w których to aparaty krystalomantyczne 
odmawia y pos usze stwa w okresach 
wysokiej aktywno ci S o ca. Naukowcy z 
Obserwatorium ju  ciesz  si  na okazj  do 
bada , za  naszym Czytelnikom, poza 
obserwowaniem pó nocnych wiate , 
rekomendujemy wysy anie do domu, 
zamiast krystalogramu, zwyk ych kartek. 

Tajemnicza wiwerna 
Berusee, Bawencja, W trakcie manewrów 
bawenckiej Marynarki Wojennej ekipa 
nurków natrafi a u wybrze y kraju na 
szcz tki akwita skiej wiwerny, le ce na 
g boko ci 50 stóp. Z pierwszych ustale  
wynika, e maszyna by a pilotowana przez 
kapitana Pierre’a Sandovala, który zagin  
w niewyja nionych okoliczno ciach w 
czasie Wojny, podczas nocnego lotu z 
Alfheimu do Akwitanii. Mówi si , e misja 
kapitana nie by a bynajmniej zwyczajnym 
lotem rozpoznawczym. Ministerstwo 
Wojny nie zajmuje w tej sprawie 
oficjalnego stanowiska. Dowiedzieli my 
si  natomiast, i  planuje si  wydobycie 
wraku. Informacje do których dotarli my, 
sugeruj  e nie odnaleziono cia a pilota ani 

adnych przedmiotów nie stanowi cych 
cz ci konstrukcji wiwerny. Mog y one 
zosta  zmyte pr dem wodnym do 
g bokiego uskoku znajduj cego si  tu  za 
wrakiem. 

Nowe umowy handlowe 
Zhonglung, Shang-In, Wielkim sukcesem 
zako czy y si  d ugie rozmowy handlowe 
prowadzone w stolicy Shang-In przez 
przedstawicieli Ministerstwa Handlu. Na 
mocy podpisanych umów Alfheim zyska  
uprzywilejowan  pozycj  w handlu 
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z cesarstwem. Faktoria w porcie Szentian 
zostanie rozbudowana a uchylenie wielu 
ogranicze  nak adanych dotychczas przez 
administracj  cesarsk  z pewno ci  o ywi 
handel z Orientem. Nied ugo mo emy 
wi c oczekiwa  w naszych sklepach  wielu 
cudownych towarów z Shang-In. 
Zawart  umow  Cesarzowa Matka uczci a 
przyj ciem w Pa acu Letnim, podczas 
którego przyj a z r k ambasadora 
kurtuazyjne podarki, w tym najnowszy 
model paromobilu marki McRoth. 

Elektorskie Wspania o ci 
Wetting, Wotania, Po d ugiej renowacji do 
zwiedzania zosta  udost pniony s ynny 
Pa ac Elektorski. W budowli, po której nie 
wida  ju  wojennych zniszcze , mo na 
podziwia  liczne przedmioty historyczne, 
przede wszystkim za  imponuj c  kolekcj  
dzie  z porcelany, w tym najwcze niejsze 
wanadyjskie wyroby z tego materia u. 
Kolekcja obejmuje równie  bro , rze by, 
malowid a i inne. Go mi honorowymi na 
ceremonii otwarcia byli mi dzy innymi 
Minister Kultury i Sztuki Akwitanii oraz 
slawijski Kanclerz Koronny. 

Kusz ce obrazy 
Mercatin, Akwitania, Krytycy sztuki oraz 
wszyscy ludzie kulturalni s  zszokowani 
po tym, jak Gervasino deCombray,  znany 
gnomi malarz zosta  zdemaskowany jako 
oszust. DeCombray, jak si  okaza o Talent-
hipnotyzer, ukrywa  w swych p ótnach 
magiczne rozkazy, namawiaj ce do kupna 
jego pozosta ych dzie . Ten niesmaczny 
proceder zdemaskowa  s ynny wota ski 
psychomanta Doktor Traur, który sam jest 
wytrawnym hipnotyzerem i wielkim 
znawc  tajemnic pod wiadomo ci. Herr 
Doktor wpad  na lad oszusta, badaj c 
przypadek pacjenta, który op tany dz  
kupowania obrazów niegodziwego gnoma 
doprowadzi  si  na skraj bankructwa. 

Ulga dla krasnoludzkiej cery 
Falkenest, Westria, Krasnoludzkie damy i 
d entelmeni mog  si  mniej obawia  
przykrych promieni s onecznych. Otó  w 
Urz dzie Patentów w Falkenst m ody 
krasnoludzki alchemik Orinus Arisson 
zarejestrowa  krem chroni cy przed 
wiat em dnia. Jak twierdzi skromnie 

wynalazca „Dopuszczam my l, e mój 
genialny specyfik nie jest doskona y i by  
mo e nale y jeszcze popracowa  nad jego 
sk adem. Badania jednak nie k ami . 
Ponad 90% osób, które podda y si  testom 
odczu o wyra n  popraw ! Zreszt  
uwa am, e lekki stalowy odcie , jaki 
preparat nadaje skórze, nie jest adn  
niedogodno ci . Przydaje wr cz powagi”. 
Ju  wkrótce rozpocznie si  masowa 
produkcja kremu Arissona w prywatnych 
zak adach w a ciciela patentu. 

Pechowa eksplozja 
Lizetta, Morgowia, Podczas prezentacji 
nowego dzia a przeciwpancernego na 
okr cie wojennym Cesarstwa Morgowii 
„Bolszoj Drug” dosz o do wybuchu. Zdaje 
si  i  obesz o si  bez ofiar miertelnych, 
chocia  co najmniej kilku morgowskich 
oficerów poturbowa y od amki. Najwi cej 
powodów do zgryzoty mia  in ynier z 
Politechniki Olegradzkiej Piotr Kaminov, 
którego podmuch eksplozji zrzuci  z 
pok adu wprost w fale morskie. Morgowia 
niedawno odrzuci a kontrakt koncernu 
Wolsung na zakup ci kiego dzia a, 
preferuj c krajowych producentów. 

Skarby Jarlów 
Styrkleif, Hrimthorst, tego lata otwarty 
zostanie pod egid  Towarzystwa Badaczy  
Folkloru „Dwór Styrra” - pieczo owicie 
odtworzona siedziba redniowiecznego 
jarla. Niewielki dworek warowny wraz z 
zabudowaniami gospodarczymi wygl da 
jak ywcem wyj ty z dawnych pie ni
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Zar czyny i luby 
Sir Wyndellon Breagh i Lora Jenkins, 
pobior  si  14.VIII w ko ciele w Berenusa. 
Wszystkich, którzy chc  wi towa  nasz  
mi o  zapraszamy o 11 przed po udniem. 

Thomas Rockheart Jr i Gerta Steinfaust 
planuj  pobra  si  w nadchodz cym 
miesi cu, o którym to radosnym fakcie 
zawiadamiaj  wszystkich pracowników, 
akcjonariuszy, kontrahentów i klientów 
firm Rockheart & Rockheart Automatonics 
oraz Steinfaust Kohl und Eisen. 

Aurelia Thornton-Leaves zawiadamia 
kochanych  pap  oraz mam , brata, ciotk  
Eulali , przyjació ki i nauczycielki ze 
Szko y Dla Dziewcz t im. w. Silencji, 
kolegów papy z klubu „Jesion i D b”, 
krewnych, znajomych i przyjació  rodziny 
ze szczególnym uwzgl dnieniem Pani 
O’ghast z synem Willem oraz wszystkich 
czytelników, e owszem, zamierza wyj  
za maharad  Uttmachamt  Lakszaghara 
jako jego pi ta ona. I nikomu nic do tego. 

Rozmaite Wydarzenia 
Sir Gwyddon Weathertop oznajmia e 
przyj cie z okazji swoich setnych urodzin 
wyprawi na pok adzie kotwicz cego w 
Treecoven jachtu „Chy y” i w przyleg ym 
parku Obserwatorium. Go ci zaprasza si  
na 13.VIII na pi t  po po udniu. Cz  
oficjalna trwa  b dzie do pó nocy, kiedy to 
„Chy y” wyp ywa w rejs wokó  Lemurii. 
Przyj cie w parku, ju  bez udzia u sir 
Gwyddona trwa  b dzie do bia ego rana. 

Sir Robert Grey ma propozycj  dla 
wszystkich, którzy maj  si  za my liwych. 
Kr ce coraz g ciej plotki o potwornym 
lwie z Lemurii Wota skiej da y sposobno  
by wykaza  pe ni  swych umiej tno ci i 
zmierzy  si  w m skim sportowym 
pojedynku. Sir Robert z ch ci  sprezentuje 
ka demu, kto upolowa by Lwa Ludojada 

przed nim, sw  najlepsz  strzelb , 
unikalny egzemplarz Knecht & Wesrtog z 
kolb  z ko ci lewiatana. Cho  oczywi cie  
wydaje si  to ma o prawdopodobne. 

Nowe Molo w Brightbay, zaprasza Damy 
i D entelmenów na koncerty cykliczne, 
które odbywa  si  b d  w jedynej na 
wiecie nawodnej muszli koncertowej. 

Oprócz tego na rozleg ym Molo, którego 
wspania o  i rozmach przy miewa 
niejeden przybytek w stolicy, za y  mo na 
rozrywki przy ta cu, grach liczbowych i 
innych oraz znakomitej kuchni i przednich 
trunkach. Odpocznijcie na Molo. 

Nekrologi 
 

W dramatycznych okoliczno ciach 
wkrótce po przybyciu do Lyonesse 

opu ci  ten wiat 
Hrabia Vlaczesku 

 
o czym zawiadamia pogr ony w alu 

osobisty s u cy Pana Hrabiego 

 

 
Robert Stonny 

uton  podczas zawodów  
w nurkowaniu na czas. 

Od zwyci stwa  
dzieli o Go tak niewiele. 

 

 

Po ci kiej chorobie zmar  
sir Daffyd Tonnat Daut 

sekretarz  
Khemryjskiej Kompanii Handlowej. 

B dzie nam go brakowa . 
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DODATEK KULTURALNY 

Teatr na letnie wieczory 
Poniewa  lato mamy tego roku pi kne, 
coraz wi cej wydarze  teatralnych odbywa 
si  pod otwartym niebem. Na ten tydzie  
planowane s  wyst py aktorów z teatru 
„Ksi yc” ze sztuk  „Letnia Noc”. Tym, 
którzy wol  l ejsz  rozrywk  polecamy 
„Scenki pocieszne” grane na podwórzu 
pubu „D o  i maska” na Comedians End i 
wystawianego w ogrodach opackich 
„Bawidamka” ze znakomit  rol  go cia z 
Orseaux, pana Louisa de Fantar. 

Szangi ska opera 
Dla koneserów znudzonych tradycyjnym 
teatrem ciekawym prze yciem mo e by  
wizyta w teatrze orków w Pothill. Jest to 
jedyne miejsce w Wanadii, gdzie ujrze  
mo na przedstawienia tradycyjnej 
szangi skiej opery z Zhonglung. Aktorzy z 
twarzami wymalowanymi w  fantazyjne 
maskach wcielaj  si  w demony i bogów 
cesarstwa. Po czenie wystudiowanych 
gestów, piewu i ta ca daje efekt o tyle  
urzekaj cy, co zupe nie niezrozumia y dla 
ludzi zachodu. Je li jeste  wi c spragniony 
nowych dozna  i szukasz odskoczni do 
teatrów Lyonesse, staw czo a operze z 
Shang-In. 

Wymy lone podró e 
Bez w tpienia najbardziej popularnymi 
ksi kami tego lata s  opowiadania o 
przygodach Tibalda Brave’a pióra Robina 
Kirka. Ukazuj ce si  pocz tkowo w „Daily 
Courier” perypetie trolla odkrywcy szybko 
doczeka y si  wydania broszurowego. 
Napisane lekkim, dynamicznym j zykiem, 
pe ne nieoczekiwanych zwrotów akcji, 
trzymaj  w napi ciu do ostatniej strony. 
Czy dzielny Tibald wyrusza po Oko 
Paj czego Boga do Aksum, czy bada 
Miasto Olbrzymów na dalekiej pó nocy, 
my towarzyszymy mu z zapartym tchem. 
Na tak  podró  ka dy mo e sobie 
pozwoli . 

SPORT 

Upiorny krykiet 
Nie cichn  kontrowersje wokó  ostatniego 
meczu krykieta mi dzy Gailshire a 
Qeenster. Przypomnijmy, e podczas 
rozgrywki na polu wielokrotnie pojawia a 
si  widmowa sylwetka w pe nym stroju 
gracza, wzbudzaj c spore zainteresowanie 
na trybunach jak i w ród graj cych. Posta  
rozpoznano jako Johna Steera, zmar ego 
rok temu zawodnika Gailshire. S dzia 
uzna , e widmo nie stanowi podstawy do 
przerwania rozgrywki. Mecz zako czy  si  
zwyci stwem Gailshire. Queenster z o y  
protest, daj c uniewa nienia meczu, 
argumentuj c ca kiem s usznie, i  p. Steer 
zwi zany z jedn  z dru yn, móg  
objawiaj c si , wp yn  na morale i w 
efekcie wynik meczu. 

Zawody p ywackie 
W zesz y weekend odby y si  w Lyonesse 
zawody p ywackie. W konkurencjach 
takich jak: p ywanie na krótki, redni i 
d ugi dystans oraz nurkowanie, wzi o 
udzia  ponad pi dziesi ciu zawodników. 
Zwyci zc  zawodów zosta  pan Violest 
Fiery z Kingsplace. Niestety mia  te  
miejsce przykry wypadek, gdy  jeden ze 
startuj cych uton . Przypominamy wi c, 
by wchodz c do wody dobrze ocenia  
swoje si y. 

Polo w Dekanie 
Szlachetna gra w polo sta  si  ostatnimi 
czasy bardzo popularna w terytoriach 
zamorskich w Dekanie. Jednak poniewa  

ycie w koloniach wygl da zawsze troch  
inaczej ni  w stolicy, polo te  przybra o 
tam inn  form . Otó  podczas rozgrywki 
zawodnicy je d  na s oniach. Jak donosi 
nasz korespondent, gra w ten sposób 
zyska a na majestacie, chocia  kosztem 
szybko ci rozgrywki. Cieszymy si  z 
pomys owo ci deka skich graczy, radzimy 
jednak nie przeszczepia  tych zwyczajów 
na nasz grunt. Móg by nie utrzyma  s onia. 
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o bohaterach. W Dworze mo na podziwia  
liczne przedmioty codzienne i dzie a sztuki 
z czasów upie czych wypraw jarlów. 
Warto tego lata odwiedzi  Hrimthorst by 
odby  ma  wycieczk  w przesz o . 

Gor ce lato 
Trizno, Nordia, Tegoroczne gor ce lato 
daje si  mocno we znaki mieszka com 
Trójmonarchii. Na skutek d ugotrwa ych 
upa ów i suszy coraz cz ciej dochodzi w 
Ostrii i Nordii do po arów lasów. Obecnie 
najpowa niejsza sytuacja panuje w 
okolicach Trizna. Nordyjskim stra akom 

yczymy du o szcz cia i mamy nadziej , 
e ca a sytuacja nie odbije si  na jako ci 

produktów tamtejszych browarów. 

Zbyt obfity po ów 
Morraine, Akwitania, Rybacy zarzucaj cy 
sieci w okolicach Morraine u wybrze y 
Akwitanii prze yli chwile grozy, kiedy 
zamiast spodziewanej awicy ryb z apali 
krakena, d ugiego na ponad dwadzie cia 
metrów. Spotkanie z potworem z g bin 
szcz liwie sko czy o si  tylko utrat  sieci 
i jednej z odzi. Gigantyczny g owonóg nie 
mia  widocznie ochoty zaznajomi  si  z 
wy mienit  akwita sk  kuchni , gdy  
nastraszywszy rybaków odp yn  w 
kierunku pe nego morza, sk d najpewniej 
przygna y go ostatnie sztormy. 

Krwio ercza bestia 
Dulungu, Tonga, W tej wota skiej kolonii 
we wschodniej Lemurii g o no ostatnio o 
olbrzymim lwie, terroryzuj cym tubylców. 
Bestia zacz a si  pojawia  jaki  miesi c 
temu i w coraz mielszych wypadach 
dociera ju  w okolice stolicy. Atakuje noc , 
porywaj c w mrok coraz to nowe ofiary. 
Rankiem znale  mo na jedynie ogryzione 
ko ci. Drapie nik sta  si  sol  w oku w adz 
kolonii, gdy  zablokowa  budow  nowej 
linii kolejowej. Przera eni robotnicy boj  
si  pracowa  nawet w dzie  i od tygodnia 
nie po o ono nawet metra nowych torów. 
Gubernator Tonga, Ksi  Fredrick ven 

Glittenkral wyznaczy  nagrod  wysoko ci 
tysi ca marek dla my liwego, który uwolni 
koloni  od krwio erczej bestii. 

Wyprawa poszukiwawcza 
Aurelles, Akwitania, Z akwita skiego 
portu na Morzu Wewn trznym wyruszy 
nied ugo wyprawa prowadzona przez 
Phillipe’a Grande’a, najstarszego syna 
znanego podró nika Phileasa Grande’a, 
który zagin  na morzu dwa lata temu, 
podczas rejsu dooko a wiata. Grande 
junior wierzy, i  uda mu si  odnale  
zaginionego ojca. „Opieramy si  na 
informacjach, które cho  dotar y do nas 
do  niezwyk  drog , s  w stu procentach 
pewne” powiedzia  nam m ody mia ek 
„Statek mojego ojca zaton  na Oceanie 
Po udniowym i nie wykluczamy, e w 
naszych poszukiwaniach zap dzimy si  
nawet w pobli e Purgatorii”. M odemu 
panu Grande’owi yczymy wiele szcz cia 
w poszukiwaniach. 

U miech Fortuny 
Montecueno, Akwitania, Pan Gerard Vest, 
gnom i poddany alfheimski nie móg  
uwierzy  w swoje szcz cie, kiedy rozbi  
bank w automacie do gry w kasynie „Pani 
Fortuna” w Montecueno. Nie by oby w 
tym zdarzeniu nic dziwnego, gdyby  nie 
fakt, e podobnych szcz liwców znalaz o 
si  jeszcze 34. Z niewyt umaczalnych 
przyczyn wszyscy go cie tego  kasyna, 
który obstawiali punktualnie o pó nocy z 7 
na 8 VIII, wygrali najwy sze mo liwe 
stawki. Dyrekcja kasyna zmuszona by a 
odroczy  wyp aty o kilka dni. Jak na razie 
ustalono, i  aden z go ci nie mia  Talentu 
umo liwiaj cego zabaw  losem, nikt nie 
mia  równie  przy sobie automatonów 
numerologicznych. Co wi cej, na sali gry 
nie wykryto adnego ladu zewn trznej 
ingerencji magicznej. Dla dyrekcji kasyna, 
która b dzie musia a wyp aci  ponad 
7 mln  smoków, u miech Fortuny wygl da 
wi c dzi  bardziej na szyderczy miech. 

Wolsung – Magia Wieku Pary                                                                       http://wolsung.polter.pl 
 6 

www.wolsung.pl www.wolsung.pl



LYONESSE CRYSTALOGRAPH 

Dywan z bia ego tygrysa 
Lyonesse, Od dzi  w Muzeum Alaberda 
mo na podziwia  s ynny Bia y Dywan, 
utkany w ca o ci z w osia bia ych tygrysów 
deka skich. Dywan, którego sporz dzenie 
zaj o dwana cie lat, oraz wiele innych 
bezcennych skarbów z Subkontynentu, jest 
prezentem od rad y protektora Kerala 
Vajpaya dla Królowej. Lokalni konstable 
oraz s u ba po arowa s  w stanie pe nej 
gotowo ci, aby zapewni  bezpiecze stwo 
eksponatom i podziwiaj cym je go ciom. 

Tajemnicze znikni cie 
Lyonesse, dzi  w nocy zagin  w dziwnych 
i niewyja nionych okoliczno ciach pan 
Dornier Clapeston, wieloletni pracownik 
Towarzystwa Archeologicznego.  
Jego gospodyni zezna a Policji, i  w dniu 
poprzedzaj cym znikni cie pan Clapeston 
pracowa  do pó na w nocy, a dzi  z rana 
(gdy gospodyni zanios a mu poranny 
pudding), nie odpowiedzia  na pukanie. 
Zaniepokojona panna Perygritz wezwa a 
konstabli, którzy postanowili wywa y  
drzwi do gabinetu. Nie znale li jednak 
znale li ladu po lokatorze. Wszystkie 
rzeczy osobiste p. Clapestona pozosta y na 
miejscu, a drzwi i okna by y zamkniete od 
wewn trz. Nieoficjalnie dowiedzieli myy 
si , i  natomiast prawdopodobnie zagin y 
pewne przedmioty stanowi ce w asno  
Towarzystwa Archeologicznego b d ce w 
posiadaniu pana Clapestona. Obiecujemy 
jeszcze wróci  do tej sprawy i dostarczy  
Pa stwu dalszych szczegó ów. 

Kursy Paromobilowe 
Lyonesse, W zwi zku ze zwi kszonym 
zapotrzebowaniem na kierowców 
paromobilowych Urz d Municypalny 
Lyonesse organizuje kursy, maj ce na celu 
zaznajomienie praktyczne z tymi 
wehiku ami oraz najnowszymi przepisami 
prawnymi w tej materii. D entelmeni 
zainteresowani kursem winni zg asza  si  
do pracowników Departamentu Dróg, 
Mostów i Kolei. Przewidziano wyk ady 

teoretyczne, miejskie jazdy paromobilowe 
z instruktorem oraz pocz stunek z herbat . 

Opuszczone hale 
Bridgebank, W opuszczonych budynkach 
dawnej manufaktury metalowej masowo 
gnie d  si  ostatnimi czasy bezrobotni 
kloszardzi. Post puje dewastacja ca ej 
okolicy a mieszka cy s siednich dzielnic 
skar  si  na spadek bezpiecze stwa. 
Konstable s  bezradni, gdy  usuni cie 
w ócz gów z wszystkich hal przekracza 
ich bezpo rednie mo liwo ci. Nieoficjalnie 
mówi si  jednak, e wkrótce grunty ma 
wykupi  prywatny inwestor, a wtedy 
kloszardzi b d  musieli si  wynie . 

Uwolni  Williego 
Lyonesse, Przed budynkiem S du mia a 
dzi  miejsce pikieta zorganizowana przez 
mieszka ców Bridgebank. Spory t umek 
z o ony w znacznej cz ci z robotników i 
wagabundów domaga  si   uwolnienia 
ogra Williama Drummera, zatrzymanego 
w zwi zku ze miertelnym zranieniem 
konstabla Johna Plinkelonga. Jak 
powiedzia  przedstawiciel pikietuj cych: 
„Willy nie zabi by muchy. Chc  po prostu 
zwali  na kogo  win , a ogra ka dy 
podejrzewa”. W wypowiedzi dla naszej 
gazety Prokurator sir Thomas Gladstone 
zripostowa : „Pan Drummer poddany 
zostanie procesowi s dowemu na takich 
samych prawach jak ka dy poddany 
Królowej”. Przypomnijmy e konstabla 
Plinkelonga znaleziono rannego w nocy 
trzy dni temu w pobli u zak adów, w 
których pracowa  William Drummer. 

Ksi yc p onie 
Lyonesse, W budynku zajazdu „Czerwony 
Ksi yc” wybuch  zesz ej nocy gwa towny 
po ar, który niemal doszcz tnie strawi  
cz  mieszkaln  budynku. Dzi ki szybkiej 
akcji ratowniczej stra y ogniowej i ofiarnej 
pomocy s siadów go cie nie ucierpieli za 
bardzo a p omienie nie rozprzestrzeni y si  
na s siednie budynki. Sze  osób trafi o do 
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szpitala z ró nej rozleg o ci poparzeniami, 
jednak nikt nie zgin . Przyczyny po aru 
s  jeszcze nie znane a policja nie wyklucza 
podpalenia. 

Giganty z rabatki 
Lyonesse, Na dorocznym letnim festynie 
w Closterling odby  si  konkurs na 
najwi ksze warzywa i owoce z domowej 
hodowli. Bezkonkurencyjn  zwycie czyni  
okaza a si  pani Alicja Carroll, i jej dynie 
giganty. „To niesamowite! Te warzywa s  
wi ksze ni  ja!” wspomina pan Hillary 
Loaftick (nizio ek) , cz onek jury. Pani 
Alicja komentuje „Wiem, e dynie robi  
wra enie, ale powinni cie byli zobaczy  
jak urós  jeden z grzybów w moim 
ogrodzie. Niestety zjad y go g sienice”. 

Zuchwa e uprowadzenie 
Lyonesse, Do strasznego wydarzenia 
dosz o dwie noce temu w domu pa stwa 
Lovely w Kingsplace. Trójka ich dzieci, 
dziewczynka i dwóch ch opców, znikn a 
bez ladu ze swoich ó ek Porywacz 
wszed  przez otwarte okno i uniós  dzieci 
w nieznanym kierunku. Nie znaleziono 

adnych ladów, jedynie jedna z s siadek 
pa stwa Lovely widzia a tej nocy „dziwny 
kszta t przelatuj cy po niebie”. Ktokolwiek 
wie co  o losach zaginionych proszony jest 
o kontakt z rodzicami, policj  lub redakcj  
naszej gazety. 

Beztroska kosztuje 
Lyonesse, Przypominamy Szanownym 
Czytelnikom, aby gdy planuj  letni wyjazd 
na pla  do Brightbay lub bicyklow  
wycieczk  po Wotanii, nie zapomnieli 
zadba  o nale yt  opiek  na pozostaj cym 
w Lyonesse maj tkiem. Okres letniej 
beztroski wykorzystuj  bowiem z odzieje i 
w amywacze. Tylko w tym tygodniu 
Policja odnotowa a 23 w amania w których 
skradziono mi dzy innymi: srebra, sztu ce, 
pianino, kolekcj  obrazów, paromobil, 
nefrytow  szkatu k , tuzin garniturów i 
fraków, z ot  klatk  z kanarkiem i golema. 

Warto wi c zadba  o zaufan  osob , która 
przypilnuje domu pod nasz  nieobecno . 

Awantura drogowa 
Lyonesse, Do widowiskowych scen dosz o 
wczoraj w godzinach przedpo udniowych 
na Hillroad. Kieruj cy paromobilem 
dostawczym marki Tindr Henry Beansoup 
(nizio ek) prawie potr ci  Roberta Bricka 
lokaja pa stwa Waterfan, ogra. Wszystko 
zako czy oby si  na ostrych s owach, 
gdyby w ferworze dyskusji pan Brick nie 
przewróci  furgonetki. Poniewa  jednak, 
uspokoiwszy si , postawi  paromobil z 
powrotem na ko a, przyby y na miejsce 
konstabl poprzesta  na upomnieniu. 

Pi  godzin w balonie 
Windbog, Chwile grozy prze yli go cie 
festynu balonowego, kiedy jeden z 
areostatów z których to podziwiano 
panoram  okolicy, zerwa  si  z uwi zi. 
Przebywaj cy wówczas w gondoli pan 
Samuel Fergusson, zosta  uniesiony silnym 
wiatrem w kierunku pó nocnym. Bezsilny 
pasa er móg  jedynie czeka  i modli  si , 
by balon nie zdryfowa  nad ocean. Na 
szcz cie po pi ciu godzinach lotu statek 
powietrzny agodnie osiad  na 
wrzosowiskach Boudmore. Pó ywego ze 
strachu pana Fergussona odnalaz  pan 
Dick, miejscowy konstabl, który odebra  
krystalogram rozes any do posterunków 
na domniemanej trasie przelotu. Za bilet 
powrotny zap acili organizatorzy festynu. 

Przy apany 
Lyonesse, Z apano wreszcie z odzieja, 
który od tygodnia grasowa  na targu w 
Stableton. Okaza o si , i  rzezimieszek 
mia  wrodzony Talent, który pozwala  mu 
stawa  si  niewidzialnym. Rzecz wyda a 
si , kiedy z odziej uciekaj c po kradzie y 
wpad  na drabin , z której pan Valery 
Ghicks malowa  szyld swojego sklepu. Z 
potr conego kub a wyla a si  farba, 
wydobywaj c z niebytu sylwetk  z odzieja 
i ujawniaj c jego obecno . 
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