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OG OSZENIA 
Stereofonoimaginograf! ju  nied ugo prof. 
Kellermoore z Katedry Krystalomancji 
U ytkowej zaprezentuje swój najnowszy 
wynalazek. Prezentacja odb dzie si  w 
sobot  w po udnie w Ogrodach Opackich. 

 
PRZENO NY FONOGRAF 

 
 

Ta cz gdzie i kiedy chcesz 
Wybierz swój czas i muzyk  

Jasnowidza na wyjazd pilnie.  
Zaufanego Deka czyka na stanowisko 
lokaja poszukuje hrabia Cunterroad Jr. 
Hydraulika ze Slawii pilnie zatrudni . 
Pneuma S-23-12. 
Nowa Restauracja na Wigmort Street! 
Szefowie kuchni z ca ego wiata ugoszcz  
Ci  najznakomitszymi daniami wprost z 

dzikich krain Lemurii i trunkami z 
egzotycznej Slawii.  
Kap ana ze wi ceniami przy budowie 
luksusowego osiedla zatrudni  od zaraz. 
Do wiadczenie budowlane nie konieczne. 
Mile widziana wiedza o prealfijskich 
zwyczajach funeralnych. Pneuma: D-09-81. 
Kancelaria notarialna Falgent & Rook 
umowy, zaklinanie Prawdziwych Imion, 
sankcjonowanie zak adów i przysi g. 
Pensjonat dla Panien chc cych za y  kilku 
miesi cy spokoju z dala od wielkiego 
miasta. Zdrowe nadmorskie powietrze. 
Wykwalifikowana s u ba. Dyskrecja. 
Skrytka Pocztowa 9, Brightbay. 
Cz ci do golemów  tylko dobrej jako ci 
pilnie kupi . P. Noccio, 3 Sovereign Rd. 
Lestaulacia ma o ci mok zaplasia na 
doskonali angijki, li  po kanto ski z 
waziwa, i pi na dufa won-ton! Najlep a 
kufnia angij ka w Lyonesse! Psij , nie 
po auji ! Moor St. 23, Pothill. 
Wina skyllijskie, makarony, przyprawy, 
owoce morza, windykacja d ugów. Luigi 
Bonano i Synowie, Port Av. 34, Quirinale. 
Horoskopy, opracowane zgodnie z 
najnowszymi osi gni ciami numerologii. 
Bierne i aktywne. Thom Leant, 1 Short Rd. 
Opatentowana farba wybielaj ca dla 
kotów. Trzymaj pecha z dala od siebie. 
Wi cej informacji pneum : K-15-15  
Dyplomowany Dentysta, plomby, rwanie, 
korony, protezy, w tym eksperymentalne 
golemiczne. 35 Toothfairy Place, D-12-13.  
Kana y na powierzchni Rohtnira prawda 
czy fa sz – wyk ad z rycinami i dyskusja. 
Prowadzi prof. G. Highen, Uniwersytet 
Lyonesse, sobota, pi ta po po udniu. 
Bibliotekarza pilnie do uporz dkowania 
rodzinnej biblioteki poszukujemy. Bracia 
Rupert i Evan McDorth, Loathmore Court, 
West Clairvale. 

Redakcja: Arthur Ganschinietz 
Korespondenci: Jan Tolson, Luciano de la Vega, Elonora N. Tiktiner; Rysunek: Lewis Baumer 
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Naj wie sze wiadomo ci z ca ego wiata 

 
NAK AD: 500 tys. egz.        LYONESSE, 15.X.1899 

Za mienie nad Wanadi  
Montecueno, Akwitania, W ten weekend 
mieszka cy basenu Morza Wewn trznego 
b d  wiadkami niecodziennego zjawiska. 
Po raz pierwszy od przesz o wier wiecza 
nad Wanadi  b dzie mo na zaobserwowa  
ca kowite za mienie S o ca. Fascynacja 
jak  fakt ten wzbudzi  w ród astrologów i 
kosmografów, jest zrozumia a. Okazuje si  
jednak, e za mienie jest nie tylko 
wydarzeniem naukowym, lecz i okazj  do 
rozrywki. Kasyna w Montecueno oferuj  
mo liwo  obstawiania zak adów 
dotycz cych zjawisk towarzysz cych 
pono  pe nym za mieniom s o ca. Wed ug 
Monsieur Phillipe’a Rienne, najcz ciej 
typowane s : próba wskrzeszenia ven 
Riera (lub innego ze znanych liczów), 
przebudzenie nieznanego dot d smoka 
oraz astralna inwazja Demonicznych 
Lordów. Zastanawiaj ce jest, jak wielu 
hazardzistów uleg o tej sprzecznej z nauk  
i eruj cej na opacznym rozumieniu 
historii mani. 

Tajna bro  ven Riera? 
Hartenfels, Wotania, lady przedziwnej 
instalacji odnaleziono w odludnej dolinie 
w masywie Hartenfelsu. W ród resztek 
zabudowa  gospodarczych, zagubieni 
tury ci (sir Avril Zaeterlinck z Lyonesse i 
Alva ven Britznebel z Heimburga) ujrzeli 
p kni te dzia o monstrualnych rozmiarów. 
Rozerwana lufa d ugo ci  przekracza a 
d ugo  niejednego poci gu towarowego. 
Czy to monstrualne narz dzie zniszczenia 
mia o by  ow  Tajn  Broni , nad któr  w 
ostatnich latach Wojny pracowali 
naukowcy i magowie kanclerza-licza? 

Historycy nie s  zgodni. Na szcz cie 
jednak, na skutek tajemniczego wypadku, 
prace nie zosta y uko czone. Nied ugo 
Milcz ca Puszcza pokryje równie  te, 
ostatnie pami tki po niemi ej przesz o ci. 

Piracka Fortuna 
Tierra de Nadie, Tzitzimime, Na ma ej 
wysepce w koriolskim archipelagu Uribe 
odkryty zosta  niezwyk y skarb piracki z 
XVIII wieku. Wie  g osi, e w ród 
znalezionych precjozów znajduje si  
mi dzy legendarny szafir Madre del Mar, 
z ote figurki tzitzimskich bo ków i inne 
kosztowno ci, zdobyte przez s awnego 
korsarza Ormonda Wighta. Znalazcy 
fortuny pragn  zachowa  anonimowo , 
jednak ju  wkrótce nasi Czytelnicy mog  
liczy  na nowe wie ci. Jednocze nie 
ostrzegamy podró nych, e zdaniem 
Ministerstwa Dyplomacji koriolska flota 
nie jest w stanie zagwarantowa  pe nego 
bezpiecze stwa cywilnym statkom w 
obr bie archipelagu Uribe. 

Kolej  na Lun ? 
Lyonesse, Binko Marble, znany alfheimski 
magnat kolejowy (s ynny g ównie dzi ki 
wagonom czwartej klasy, które pojawi y 
si  w poci gach jego spó ki) szczodr  r k  
rzuca projektantom czek na dwie cie 
tysi cy (sic!) ksi yców. Ta osza amiaj ca 
nagroda przypadnie temu, kto jako 
pierwszy przedstawi gotowe plany Kolei 
Ksi ycowej. Chce si  rzec: d entelmeni, 
do desek kre larskich, fortuna czeka! Jak 
donosz  redakcyjne chochliki, szczodro  
pana Binko mo e wynika  z faktu, i  ju  
siedem lat temu opatentowa  w 
Królewskim Urz dzie Patentowym 
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mo liwo  podró y na Lun  Kolej . Mimo 
wiary, jak  pok adamy w profesjonalizmie 
panów projektantów, podejrzewamy, e 
mia y pomys  poczeka jeszcze troch  na 

realizacj .  

Lataj cy Kocio  
Hauen, Wotania, Kuriozalne zdarzenie 
mia o miejsce w Fabryce Lalek Herr Geista. 
Stalowy kocio  u ywany do mieszania 
gutaperki zosta  wskutek niekontrolowanej 
reakcji alchemicznej silnie naszpikowany 
esencj  ywio u powietrza. Mimo szybkiej 
akcji ratowniczej, elazny gigant oderwa  
si  od pod ogi, przebi  dach hali fabrycznej 
i odlecia  z wschodnim wiatrem w stron  
granicy z Akwitani . Do czasu monta u 
nowej instalacji fabryka stan a – wygl da 
na to, e produkowana tam pi kna lalka 
Izabella pozostanie jeszcze przez jaki  czas 
nieosi galna. 

Kuriozalny Wyk ad 
Heimburg, Wotania, Stara, szacowna aula 
Politechniki Heimburskiej by a ostatnio 
wiadkiem wydarze , pasuj cych raczej do 

wodewili i kabaretów w Comedians’ End. 
Znany ze swoich kontrowersyjnych teorii 
Doktor Diesler, postanowi  zaprezentowa  
podczas wyk adu swój nowy wynalazek, 
„barier  ogniow  Dieslera, skutecznie 
chroni c  przez wszelakimi gro nymi 
przesy kami, które mog  trafi  do nas 
przez poczt  pneumatyczn ”. Podczas 
pokazu zapali a si  katedra oraz tablica, a 
roz arzona kapsu a omal nie wywo a a 
po aru w uniwersyteckiej sieci pneumy. 
Jak stwierdzi  w wypowiedzi dla naszej 
gazety Dr Pflintz z Katedry Golemologii: 
„To kolejny szalony pomys  Dieslera! Tym 
razem przebi  nawet te swoje dziwaczne 
teorie o podró ach wind  na Lun , czy 
venrierowskiej partyzantce miejskiej przy 
u yciu ghuli!”. Ca a redakcja, z my l  o 
rozrywce Naszych Czytelników, trzyma 
kciuki za dalsz  karier  naukow  Doktora 
Dieslera. 

Stal na Wag  Z ota 
Ys, Na gie dzie towarowej w Ys wrze. Po 
d ugim okresie wzgl dnego spokoju ceny 
stali niespodziewanie wzros y, praktycznie 
destabilizuj c sytuacj  na wiatowych 
rynkach. Jak t umaczy profesor Cedrica 
Beetlewing z Królewskiego Towarzystwa 
Numerologicznego, nag a zmiana kursu 
spowodowana jest zwi kszonym popytem. 
Innymi s owy, kto  skupuje olbrzymie 
ilo ci stali. Na szcz cie ciekawostki ze 
wiata przemys u i handlu nie powinny 

wp yn  nijak na ycie czytaj cych nasz 
periodyk Dam i D entelmenów. 

Tajemnicza Wyspa 
Ocean Po udniowy, Dziwaczne wie ci 
przywióz  do Fort Lancel szkuner „Dagon” 
p yn cy z po udniowej Lemurii. Kiedy 
sztorm zniós  statek wiele mil od 
wyznaczonego kursu, zdumiona za oga 
ujrza a tajemnicz  wysp , nie zaznaczon  
na adnej mapie. Wprost z fal wynurza y 
si  olbrzymie, omsza e budowle. „By o w 
nich co  blu nierczego, zdawa y si  by  
starsze ni  sam czas. Ich konstrukcja l y a 
rozumowi, a niepokoj ce k ty, pod jakimi 
za amywa y si  ciany, nie wygl da y na 
dzie o ludzkiego umys u.” opowiada pan 
H. F. Liebekraft, nawigator Dagona. Urz d 
Kartografii stanowczo zaprzecza, by we 
wskazanym obszarze znajdowa y si  
jakiekolwiek wyspy.  

Porwanie Profesora 
Ilsadora, Koriola, Znany koriolski teoretyk 
historii magii, prof. Hernando Loboscado 
zosta  w zuchwa y sposób porwany sprzed 
budynku Uniwersytetu Królewskiego, w 
którym mia  wyg osi  wyk ad na temat 
znaczenia koniunkcji planet w magii 
rytualnej na przestrzeni wieków. Motywy 
ani to samo  porywaczy nie s  znane. 

wiadkowie zauwa yli jedynie jak dwóch 
ubranych na czarno m czyzn wci ga o 
profesora do paromobilu nieznanej marki. 
Poszukiwania trwaj .  
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Zar czyny i luby 
Lord i Lady Shinethistle zapraszaj  
krewnych i przyjació  na obchody setnej 
rocznicy ich lubu, które odb d  si  w 
rezydencji Wyrdstone Court w przysz y 
weekend. 

Binko Marble i Marta Hudelson 
zapraszaj  na przyj cie zar czynowe, które 
odb dzie si  w przysz y pi tek w 
ekskluzywnym poci gu podró uj cym na 
linii Lyonesse-Brightbay. Odjazd z Dworca 
Tytania o czwartej po po udniu. 

Hrabina Farkash informuje, i  poniewa  
wie o przyby a z Czarnoborza, nie 

mia aby nic przeciwko towarzystwu 
dobrze urodzonego d entelmena, który 
przekona by j  o uroku Lyonesse.  

Rozmaite Wydarzenia 
Niezwykle Pi kna Kreacja Ms Lottersmith 
przyku a nasz  uwag  wczoraj w 
Ogrodach Opackich. W godzinach 
popo udniowych panna Lottersmith wraz 
ze sw  szanown  kuzynk  Ianow  Ponder, 
spacerowa a w okolicach Muszli 
Koncertowej daj c nam mo liwo  z  
niek amanym podziwem ogl da  nader 
szykown  sukni  i lekko ekstrawaganck  
garsonk . Jak s ycha  w pewnych sferach, 
panna Lottersmith zmieni a swego krawca 
na p. de Arnie z Orseaux. Gratulujemy 
smaku!  

Wy cigi w College Park. Jutro o godzinie 
pi tej rozpocznie si  organizowany przez 
wolontariuszy z lokalnego oddzia u Armii 
Zbawienia dobroczynny festyn na 
wie ym powietrzu. W programie mi dzy 

innymi doroczne zawody w je dzie na 
prosiaku, wy cigi w workach i konkurs 
rozpalania ognisk. Odb dzie si  równie  
charytatywna licytacja pami tek po in . 
Giovannim Petto, zgodnie z testamentem 
Szacownego Zmar ego. 

Tatnka Tim, wraz ze swoim Obwo nym 
Spektaklem Winlandzkim po sukcesach w 
Alfheimie Zamorskim i w drodze na 
kontynent odwiedza Lyonesse! Przyjd  
i zobacz cuda i dziwy Dzikich Hrabstw: 
Taniec Bizonów, Wódz Siedz cy W , Vice 
Spade – Karciarz Doskona y, Miss Sweet i 
No ownik Samuel oraz niepowtarzalny 
Tatanka Tim, Mistrz Lassa i Rewolweru. 
Tylko w tym miesi cu w Keels Town! 

Nekrologi 
 

W nag y sposób opu ci  ten padó  
wspania y i szczodry gnom 

filantrop i dobroczy ca 
nieod a owany bliski krewny 

Prot Malheur 
O czym zawiadamiaj  

nieutuleni w alu 
prastryjeczni bratankowie 

z Lyonesse. 

 

 
Po d ugiej chorobie zmar  
Doktor Ludwig Sheperd 

pionier bada   nad 
nekrobami 

i niestrudzony propagator szczepie . 

 

 

Dom Handlowy d’Arrots 
z alem egna 

Giovanniego Petto 
in yniera golemologa 

kolekcjonera 
wieloletniego dyrektora  

Dzia u Zabawek. 
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DODATEK KULTURALNY 

Kontrowersyjne Badania 
Na miesi c przed planowanym wydaniem 
alfheimskim ksi ka s ynnego etnologa i 
badacza antycznych cywilizacji prof. 
Schaffera ma odium skandalu. Jego teorie i 
praktyka badania kultur pierwotnych 
poprzez maksymalne si  do nich zbli enie 
nie wydaj  si  by  godne d entelmena. 
Pono  prof. Schaffer opublikuje w swojej 
ksi ce relacj  z astralnej podró y, jakiej 
mia  dokona  po spo yciu mistycznych 
ro lin, wraz z pewnym winlandzkim 
szamanem.  

Sezon Romansów Naukowych 
Niespotykan  popularno ci  ciesz  si  w 
ostatnim czasie romanse naukowe. Bez 
w tpienia mistrzem tego gatunku, 
traktuj cego o mo liwych zastosowaniach 
nowej magii, jest akwita ski pisarz Valere 
Jusper. Na kontynencie ukaza y si  dwie 
kolejne ksi ki jego autorstwa: „Safari na 
Fregyi” oraz „Podgwiezdni Podró nicy”. 
Kto ciekaw jest przygód dwójki my liwych 
przeniesionych cudem na drug  planet  od 
S o ca, czy losów niezwyk ego statku 
powietrznego, musi poczeka  jeszcze 
troch . Alfheimskie wydanie za miesi c. 

Nowe Odkrycie dr McCroft 
Doktor Karen McCroft, znana równie  jako 
Tenesee Doors w spódnicy opublikowa a 
ostatnio w „Przegl dzie Królewskiego 
Towarzystwa Archeologicznego” szerok  
monografi  dotycz c  shangijskiej poezji 
religijnej z VIII wieku p.J. Jeden z 
utworów, w t umaczeniu panny McCroft 
publikujemy dla naszych Czytelników: 
 Prosto w przestrze  
 uski pod tronem z nefrytu 
 niesie mnie ponad wiat 
Jednocze nie o mielamy si  przypomnie , 
i  lady Karen McCroft, po nadaniu jej 
tytu u szlacheckiego za donios e odkrycia 
na polu archeologii, przewodzi w naszym 
rankingu „Najlepsza partia stolicy”. 

SPORT 

Sezon Rugby w pe ni 
Rozgrywki Miejskiej Ligi Rugby ju  na 
pó metku. Co nie by o trudne do 
przewidzenia, prowadz  ubieg oroczni 
zwyci zcy - dru yna trolli z New Forge 
pod wodz  Franka „Huragana” Castello. 
Drugie miejsce przypada zespo owi 
Prz dzalnia Riverside, trzecie za  zdoby y 
Limuzyny McRotha. W dole tabeli, o krok 
od spadku do ni szej ligi balansuj  gnomy 
z Naprzód Thule. Z niecierpliwo ci  
czekamy na nast pn  kolejk  rozgrywek. 

Jotu skie gimnastyczki gór  
Dru yna jotu skich gimnastyczek bierze 
palm  pierwsze stwa w dorocznych 
zawodach gimnastycznych w Lyonesse. 
Dzi ki spektakularnemu wyst powi 
m odziutkiej Shundie Frygg w konkurencji 
z ko em i z wst k  zespó  z kontynentu 
przesun  si  na czo o tabeli i pozosta  tam 
do ko ca konkursu mimo fenomenalnego 
wyst pu naszej rodaczki, miss Evangeliny 
Ribbons. 

Kolosy w akcji 
I znów zaskakuje nas daleki Orient. By  
mo e niektórzy nazw  to mani , inni mod  
na Ozumu. Lord James III Corlington 
sprowadzi  do Crystal Hall prawdziwych 
tytanów! Ozumscy zawodnicy tradycyjnej 
sztuki zapasów Tsunamo zaprezentuj  
swój kunszt zdumionej publiczno ci! Tylko 
jutro i pojutrze w Crystal Hall. 

Regaty Uniwersyteckie 
Regaty miedzy osadami wy szych uczelni 
miasta Lyonesse rozpoczn  si  ju  za 
tydzie . Wszystkich ch tnych obserwowa  
zmagania dzielnych wio larzy zapraszamy 
do Ogrodów Opackich. Trybuny A, B, D 
i E b d  zamkni te dla publiczno ci. 
Zmagaj  si  Uniwersytet Lyonesse, 
Uniwersytet Cattleford, Narodowy 
Uniwersytet Prawa Kanonicznego oraz 
Uniwersytet Królewski w Exter. 
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Zabójcza Fortuna 
Mercatin, Akwitania. Któ  nie chcia by, by 
fortuna spad a mu z jasnego nieba?  Trzeba 
uwa a , bo yczenia mog  si  spe ni  w 
najmniej oczekiwany sposób. Przekona  si  
o tym wi tej pami ci Pan Prot Malheur, 
(gnom) powszechnie znany i szanowany 
prawnik. W zesz  rod  zgin  nag  
mierci , na trawniku przed w asnym 

domem, uderzony spad ym z nieba 
meteorem. Bolid by  rozmiarów sporej 
wazy i, co niezwyk e, w ca o ci sk ada  si  
z czystego z ota. Gdyby nieszcz sny Pan 
Malheur prze y  wypadek, sta by si  
w a cicielem sporej fortuny, która obecnie 
przypadnie spadkobiercom. Komentuj c 
zdarzenie, Mr. Hudelson z Obserwatorium 
w Treecoven stwierdzi , i  wiele z cia  
niebieskich zbudowane jest z cennych 
minera ów. Czy by przysz o  górnictwa 
kry a si  nie pod naszymi stopami, lecz w 
górze, na sklepieniu niebieskim? 

Zorza nad Alfheimem 
Everness, Nocne niebo nad pó nocnym 
Alfheimem roz wietla od dwóch dni zorza 
polarna. Uniwersytet w Lyonesse wys a  
ju  na miejsce grup  badawcz , która ma 
wykorzysta  ow  niespodziewan  okazj  
do zebrania nowych informacji o tym 
zjawisku atmosferycznym. To chyba 
pierwsza w historii okazja, by kolory z 
przestworzy podziwia  tak daleko na 
po udnie. 

Cie nina we Mgle 
S upy Tytanów, Nad wyraz g sta mg a i 
wielkie zachmurzenie spowodowa y, e  
jedyna cie nina cz ca Ocean Tetydzki z 
Morzem Wewn trznym by a praktycznie 
nie eglowna. Wiele statków handlowych 
musia o awaryjnie szuka  schronienia w 
pobliskich portach Korioli lub Lemurii 
Koriolskiej. W nocy sytuacj  pogorszy  
nag y sztorm, który sp dzi  z morza resztki 
ryzykantów. Stacjonuj cy na S upach 
garnizon alfheimski zapewnia, e mimo 

z ej pogody nikt nie ucierpia . „Takie 
paskudne noce zdarzaj  si  co kilka lat, 
musieli my si  przyzwyczai ” mówi major 
Tweeds.  

Tajmycka Tajemnica 
Olegrad, Morgowia, Ze stolicy carskiej 
Morgowii wyrusza w a nie ekspedycja 
badawcza organizowana przez Sir Daffyda 
Oxenborough i Hektora hrabiego Stronoff. 
Cel wyprawy to ostateczne wyja nienie tak 
zwanej tajemnicy tajmyckiej. D entelmeni 
planuj  odkry  przyczyny eksplozji, która 
przed trzema laty powali a olbrzymie 
po acie tundry. Jak dowiedzieli my si , w  
sk ad grupy wchodz  oprócz naukowców 
równie  magowie rytuali ci i co najmniej 
jedno medium. 

Konferencja Astrologów  
Sternschanze, Wotania, Jak donosi nasz 
korespondent, tej jesieni strzeliste mury 
zamku Sternschanze b d  wiadkami 
spotkania naj wietniejszych umys ów 
wspó czesnej nauki. Swoj  obecno  na 
sympozjum zorganizowanym przez 
Wanadyjskie Towarzystwo Astrologiczne 
potwierdzili profesorowie i in ynierowie z 
uniwersytetów ca ej Wanadii. W alpejskim 
zamku zjawi  si  równie  osoby prywatne, 
wynalazcy, milionerzy. Gospodarz, Hrabia 
ven Schattendorf, udost pni go ciom swoje 
s ynne obserwatorium astrologiczne. Nie 
wiadomo na jakie tematy b d  radzi  tak 
s ynni astrologowie i kosmografowie, 
bowiem program obrad obj ty jest cis  
tajemnic . Nie w tpimy jednak, e pod 
rozgwie d onym wota skim niebem 
poruszone zostan  sprawy co najmniej 
niebanalne. 

Tyfo znów dymi! 
Tyfo, Eolia, szczyt kamienistej wysepki w 
wybrze y Eolii znów bucha k bami 
g stego dymu. Zdaje si , e najwi kszy 
wulkan Wanadii budzi si  z drzemki. 
Geomanci twierdz , e erupcja nast pi za 
nieca y miesi c, zalecamy wi c ostro no . 
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LYONESSE CRYSTALOGRAPH 

Rozszala y Nied wied  
Lyonesse, Olbrzymi nied wied  grasuje w 
lasach na pó noc od Lyonesse. Nikt ywy 
nie widzia  jeszcze potwora, ale w kilku 
miejscach znaleziono wyra ne lady. Bestia 
mo e mie  nawet do czterech metrów 
d ugo ci i wa y  ponad dwie tony. 
Mieszka com dzielnic na pó nocy miasta 
radzimy nie wychodzi  z domu po 
zmroku. Komisarz METu zapewnia, e 
PUK sprawdzi  ca  ewidencj  trollowych 
rodzin i ponad wszelk  w tpliwo  
zdementowa  kr ce w pewnych kr gach 
pog oski.. 

Nast pca Creidnallenu? 
New Forge, Nowy, superwytrzyma y stop 
uda o si  uzyska  w Hucie Gotrek w 
Lyonesse. Odkrywca stopu, brygadzista 
Gunthar Swensonn planuje nazwa  go, ku 
czci królowej, Tytanitem. W asno ci tego 
metalu s  zadziwiaj ce - przy stosunkowo 
niewielkiej masie w asnej posiada on 
niezwyk  wytrzyma o  na wysokie i 
niskie temperatury. Jeszcze nie wiadomo, 
do czego przyda si  ten wynalazek, i kto 
zdecyduje si  zainwestowa  w niezwykle 
kosztowny i trudny proces produkcji. 

Czar Koloni 
Lyonesse, Jak wynika z raportów Biura do 
spraw Ewidencji Ludno ci coraz wi cej 
mieszka ców Alfheimu gotowych jest 
opu ci  rodzinne Wyspy i osi  w której  
z Kolonii. Wi kszo  poddanych Królowej 
deklaruje, e najch tniej zamieszka w 
Winlandii, Khemre b d  w protektoratach 
Shang. Jednak zarz dcy kolonii stawiaj  
przed przybyszami coraz wi ksze 
przeszkody -  ze wzgl du na zbyt szybko 
rosn ce populacje. Czy by nale a o 
poszuka  nowych kierunków ekspansji dla 
Imperium?. 

Niewyja niona Eksplozja 
Old Ipswich, Tajemniczy wybuch mia  
miejsce wczoraj w nocy w ród k na 
po udniowych  przedmie ciach Lyonesse. 

Mieszka cy pobliskich domów, którzy 
pierwsi przybyli na miejsce, znale li na 
wypalonym poboczu podmiejskiej drogi  
fragmenty pogi tego metalu. O wielkiej 
sile wybuchu wiadczy powierzchnia, na 
jakiej by y rozrzucone. Zdaniem konstabli, 
mia a tam miejsce katastrofa paromobilu, 
zapewne eksperymentalnej konstrukcji. 
Nie odnaleziono adnego cia a, wi c 
pechowy kierowca zapewne uszed  z 

yciem. 

Uroczysto ci w Obserwatorium 
Treecoven, Królewskie Obserwatorium 
Astrologiczne w Treecoven przygotowuje 
si  do obchodów 325ciolecia dzia alno ci. 
Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji, w  
których b d  mogli wzi  udzia  wszyscy 
mieszka cy Lyonesse. Je li jeszcze nie 
sta e  na Po udniku Zerowym, nie 
widzia e  wzorca jarda, zegara mierz cego 
czas uniwersalny, ani nie spogl da e  
przez lunet  na niebo nad stolic , 
koniecznie odwied  obserwatorium. 

Gorzelnia w Ogniu 
Bridgebank, Wczorajszej nocy w nag ym 
po arze sp on a gorzelnia Griffon Gin 
Company produkuj ca jeden z trzech 
najpopularniejszych gatunków d inu. Nie 
s  jeszcze znane przyczyny wypadku, ale 
powszechnie mówi si  o niedba o ci 
pracowników. Nie powinno to dziwi , jako 

e ma o kto w dzielnicy, nie korzysta 
nagminnie z dobrodziejstw „Starego 
Gryfa”, a jak wiemy, wi cy si  ze 
spo yciem d inu nastrój zbytniej zabawy 
nie pomaga w odpowiedzialnej pracy.  Na 
szcz cie dla konsumentów, by a to jedna z 
trzech fabryk Griffon Gin, a pozosta e dwie 
pracuj  bez zak óce . Mniej ciesz  si  
zapewne cz onkowie Towarzystwa na 
Rzecz Wstrzemi liwo ci. 

Gwa towna Burza 
Lyonesse, Burza, która lekcewa c sobie 
prognozy numerologów i meteomantów 
przetoczy a si  wczoraj nad Lyonesse,
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sprawi a wiele problemów mieszka com i 
s u bom porz dkowym. Gwa towny wiatr 
po ama  ga zie w parkach i na skwerach, 
pozrywa  szyldy i uszkodzi  pewn  liczb  
dachów. Towarzysz ce mu obfite opady 
zala y piwnice w nadrzecznych dzielnicach 
i zamieni y Steepslope Road w wartki 
strumie , na kilka godzin blokuj c ruch. 
Silne wy adowania, cho  najbardziej 
spektakularne, wyrz dzi y najmniej szkód. 
Wed ug wiadków, pioruny kilkakrotnie 
uderzy y w opuszczone budynki dawnej 
fabryki NetherStone’a. Chyba tylko deszcz 
uchroni  nas przed kolejnym po arem. 

Jeden K s od mierci 
Clairvale, mier  mo e zajrze  w oczy w 
najbardziej niespodziewanym momencie. 
Jedynie czujno  osobistego sekretarza 
uratowa a Lorda Derricka Lunargenta 
przez spo yciem puddingu nafaszerowa-
nego drobnymi opi kami elaza. Zdaniem 
osobistego lekarza Lorda, nawet jeden k s 
móg  spowodowa  zapa  i zgon., jako e 
w a ciwa wszystkim elfom wra liwo  na 

elazo, jest w rodzie Lunargentów nad 
wyraz silna. Nie wiadomo jeszcze, czy 
zdarzenie by o nast pstwem niedbalstwa 
dostawcy lub s u by, czy zbrodniczym 
zamachem.  

Opady Stulecia 
Ogrody Opackie, B oga atmosfera parku 
nad Teter  zosta a zburzona najbardziej 
niezwyk ymi opadami atmosferycznymi 
od wieków. Ledwo niebo rozpogodzi o si  
po gwa townej burzy, lun  z niego zaiste 
przedziwny deszcz. Jak policzono po 
fakcie, na teren Ogrodów spad o przesz o 
pó  tony ryb, g ównie s odkowodnych. 
Nikt nie ucierpia , cho  ca kowicie 
zniszczona zosta a altanka orientalna 
i zegar kwietny przy muszli koncertowej, 
a terier Baronowej Nimblewist dozna  
szoku i popad  w spazmy. Meteomanci 
i numerolodzy z Uniwersytetu w Lyonesse 
badaj  natur  zjawiska, wydaje si  jednak, 

e ryby zosta y wyssane nag  tr b  

powietrzn  z Fishbone Lake w Ipswich. 
Zwiedzaj cy Ogrody dochodz  do siebie, 
cz  ryb znalaz a nowy dom w oczkach 
wodnych i sadzawkach a reszta trafi do 
ZOO – ku uciesze fok i koni morskich.  
Ostatnim podobnym wydarzeniem by  
deszcz ab w Queenstone w 1703. 

Nowe Osiedla Fabryczne 
New Forge, Zako czono budow  nowego 
osiedla dla pracowników fabryki McRotha. 
Szeregowe kamienice z czerwonej ceg y 
zapewni  godziwe warunki ycia wielu 
robotnikom. Wi kszo  domów powsta a z 
my l  o stanowi cych wi kszo  za ogi 
nizio kach, gnomach i krasnoludach. Sufit 
znajduje si  na komfortowej wysoko ci 
1,7 metra, dzi ki czemu na budynki 
mieszcz  wi cej kondygnacji i przys u  
si  wi kszej liczbie robotników.  Jest to 
kolejny z wielkich socjalnych projektów 
finansowanych przez znanego ze mia ych 
wizji sir Ardenta McRotha. 

Podziemne Lyonesse 
Lyonesse, Wstrzymane zosta y prace nad 
budow  nowej siedziby koncernu Wolsung 
w Tintagel District. Po fundamentami 
wyburzanej kamienicy odkryto dobrze 
zachowane mury z czasów Imperium 
Rezyjskiego. Znalezisko bada specjali ci z 
Towarzystwa Archeologicznego i grupa  
geomantów i rytualistów specjalizuj cych 
si  w kl twach budowlanych. Ostatnie 
deszcze przyczyni y si  do innych, 
podobnych odkry . W Chapel obsuni cie 
gruntu ods oni o nieznane wej cie do sieci 
podmiejskich kana ów. Korytarze, cz ce 
si  prawdopodobnie z tunelami  Kolejki 
Metropolitalnej i sieci  wodoci gów, mog  
pochodzi  nawet sprzed kilku wieków. 
Zanim dziur  odkryto i zabezpieczono, 
znikn  w niej prawie tuzin zwierz t z 
pobliskiego targu mi snego. „Odwróci em 
si  ledwo na chwil , a najwi kszego knura 
ju  nie by o!” lamentuje Ben Carpenter, 
rze nik. Takie wydarzenia pokazuj  nam, 
jak ma o wiemy o podziemnym Lyonesse.  
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