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wszelkie kontakty z heretyckim zakonem.
Wczoraj Akwitania zaproponowała pomoc
wojskową przy obronie Prestero. Ciekawe
co bardziej leży na sercu prezydentowi de
Daen, los lemuryjskiego państwa, czy
tamtejsze kopalnie złota i diamentów?

Wypadek czy zamach?
Skyllo, Scylla i Charybda, Jak donoszą
nasi korespondenci, przełożony scyllijskiej
policji, Komisarz Caputto nie żyje. Znany
powszechnie jako „Nieugięty” komisarz
przebywał
na
pokładzie
swojego
prywatnego jachtu, kiedy ten zatonął
u wschodnich wybrzeży Charybdy. Nie
udało się jeszcze ustalić przyczyn tragedii.
Niektórzy świadkowie wspominają o
„olbrzymim morskim potworze”, który
oplótł jacht mackami i wciągnął go pod
wodę. Czyżby za śmiercią Komisarza stała
przestępcza organizacja znana jako scylla?
Jeśli wierzyć plotkom, matrony stojące na
czele zbrodniczych rodzin są również
potężnymi wiedźmami i nie zawahałyby
się przed paktowaniem z demonami.
W specjalnym oświadczeniu, Burmistrz
Skyllo Pan Vito Lasagnto zapowiedział, że
mimo śmierci Komisarza Caputto walka z
przestępczością będzie prowadzona z taką
samą intensywnością.

Uniwersyteckie Święto Wiosny
Feirne, Z zadowoleniem stwierdzamy, że
na światowe niepokoje nas nie dotyczą. Na
Uniwersytecie w Feirne rozpoczęły się
przygotowania do tradycyjnych obchodów
dni Wiosennego Księżyca. Uroczystości
rozpoczną się w dzień pierwszej wiosennej
pełni nad brzegiem Tetery. Gwoździem
programu będą niewątpliwie pierwsze
tego roku wyścigi łodzi. Do wioseł, młodzi
dżentelmeni! Wieczorem odbędzie pokaz
Ogni Iluzyjnych w wykonaniu Studentów i
Wykładowców. Drugiego dnia wynalazcy
zaprezentują swoje niezwykłe odkrycia i
teorie na Jarmarku Pomysłów. Będziemy
zapewne świadkami niejednej gorącej
dysputy. Ostatni dzień obchodów upłynie
pod znakiem występów grup muzycznych
i teatralnych. Imprezie towarzyszyć będzie
tradycyjny targ i jarmark z wieloma
udogodnieniami. Dojazd koleją do stacji
Feirne, lub łodzią z przystani w Treecoven.

W południowej Lemurii wrze!
Prestero, Johannesland, Zamieszki i walki
ze zbuntowanymi orczymi plemionami w
południowolemuryjskim państwie Księdza
Jana z dnia na dzień przybierają na sile.
Motłoch pod wodzą charyzmatycznego
szamana Olongo Tuula opanował już
prawie całą prowincję i szykuje się do
ataku na stolicę. W tak dramatycznej
sytuacji władca Johanneslandu wezwał na
pomoc najemne oddziały rycerzy Zakonu
Żelaznej Pani. Dramatyczne wydarzenia w
południowej Lemurii budzą znaczne
emocje na arenie międzynarodowej.
Patriarcha Albus X oficjalnie potępił

Ekspres rusza po przerwie
Orseaux, Akwitania, Po zimowej przerwie
wznowione zostają kursy kolei transwanadyjskiej. Śniegi blokujące tory na
czarnoborskim odcinku trasy stopniały i na
dniach z Dworca Głównego w Orseaux
wyruszy znów słynny „Atman Express”.
Przypomnijmy, że trasa luksusowego
pociągu wiedzie ze stolicy Akwitanii do
Grommingen w Wotanii, stamtąd przez
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głowę, czy tak niezwykła pogoda jest
wynikiem działania sił naturalnych, czy
może efektem niesławnej „smoczej klątwy”
ciążącej ponoć nad Slawią.

stolice krajów Trójmonarchii: Harad, Valen
i Topesto (z przystankiem na granicy
slawijskiej w Wolnym Mieście Cierzyniu)
do wschodniego Czarnoborza. Następnie,
piękną trasą wzdłuż wybrzeża Morza
Wewnętrznego pociąg kieruje się w głąb
Imperium Atmanu, by zakończyć trasę w
stołecznym Atmapur. Jak dowiedzieliśmy
się od zarządu spółki „Atman Ekspress”
zimowa przerwa została spożytkowana na
zainstalowanie w pociągu kolejnych
udogodnień. Ściany salonów wyłożono
najlepszymi sereńskimi lustrami a wagon
kawiarniany wyposażono w najnowszego
projektu parowy aparat do parzenia kawy.

O mały włos
Podniebne Miasto, Serenissima, Znana
jest już przyczyna wstrząsów, które od
kilku dni nawiedzały Plac Męczenników w
Serenissimie. Wbrew obawom drgania nie
były zapowiedzią trzęsienia ziemi ani też
oznaką zapadania się w morzu wysepki,
na której osadzone są hydrauliczne
przypory utrzymujące zabytkowy plac na
wysokości Podniebnego Miasta. Powodem,
jak stwierdził w rozmowie z naszym
korespondentem Pan Federico Burrotti
(człowiek) z Zespołu Eksploatacji Piątej
Przypory, byli bezdomni, którzy nocowali
na trzynastym poziomie konstrukcji.
Palone przez nich ogniska powodowały
fluktuacje many i interferencje w
generatorach thaumicznych utrzymujących
zaklęcia lekkości i lewitacji niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Przypory.
Na szczęście ich lekkomyślne działania
ukrócono, zanim spowodowały katastrofę.
O mały włos jeden z cudów świata,
najważniejszy plac Podniebnego Miasta i
zabytkowa Katedra Męczenników z
bezcennymi
mozaikami
Vittiucciego
zostałyby uszkodzone przez ludzką
głupotę.

Tajemnice Starożytności
Pelutio, Ulatia, Sensacyjnego odkrycia
dokonał sir Lawrence Keystone, który z
ramienia
Lyonesskiego
Towarzystwa
Archeologicznego prowadzi wykopaliska
w południowej Ulatii. Jego zespół odkopał
u podnóży wygasłego wulkanu Fumadore
doskonale zachowane budowle z czasów
Imperium Rezyjskiego. Wiele wskazuje na
to, że pod ziemią kryje się całe starożytne
miasto! „Śmiem twierdzić, że odkryliśmy
legendarne Junatinum, zasypane przez
wulkaniczne popioły jeszcze w czasach
starożytnych” oznajmił sir Lawrence.
Tymczasem Archeologowie wstrzymali
prace, gdyż teren wymaga zabezpieczenia
na okoliczność występowania starożytnych
klątw i zaklęć strażniczych.

Widowiskowa dysputa

Niezwykłe Anomalie

Liwanna, Westria, Wygląda na to, że
dyskusja między producentami silników
parowych z Wotanii, Akwitanii i Westrii
zakończy się wielkim widowiskiem. Kiedy
lody na Falkensee stopnieją, będziemy
świadkami wielkiego wyścigu łodzi
parowych, który ma rozstrzygnąć o tym,
który z obecnie produkowanych silników
ma największą moc i wytrzymałość. Nasi
korespondenci donoszą, że nad brzegami
przygranicznego jeziora widziano już
przedstawicieli koncernu Wolsung, firmy
RG Wagen, westryjskiego Thyrmotor, oraz

Slawia, Niezwykłe anomalie pogodowe
dają się zaobserwować w Slawii. Mimo, że
do sąsiadów już zawitała wiosna, na
ziemiach Piastunów niezmiennie trzyma
trzaskający mróz i szaleją niespotykane
śnieżyce. Większość dróg na południu
kraju jest nieprzejezdnych a kolej kursuje
nawet z dobowym opóźnieniem. Wotania i
Nordia zaoferowały sąsiedzkie wsparcie w
dostarczaniu pomocy odciętym od świata
miejscowościom przygranicznym. Krajowi
i zagraniczni komentatorzy zachodzą w
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charakterystycznych obłych kształtach i
bocznych otworach wlotowych powietrza
staną się szczytem elegancji i symbolem
sukcesu. Jak dotychczas powstały dwa
pojazdy marki R&G a w tym roku planuje
się złożenie dziesięciu następnych. Mimo
astronomicznej ceny (karoseria z blachy
creidnallenowej swoje kosztuje), planowana
produkcja została sprzedana na pniu.

akwitańskiego Frontrino. Jesteśmy ciekawi
wyniku zawodów.

Znikające zabawki
Harad, Nordia, W stolicy Nordii nieznani
sprawcy zdemolowali słynny magazyn z
zabawkami Pana Ignatza Igrtchka (gnom).
Sklep znany powszechnie z doskonałych
nakręcanych, blaszanych żołnierzyków i
porcelanowych, mówiących lalek jest już
trzecim, który został zniszczony w
podobny sposób. Wcześniej ofiarami
nieznanych wandali padły znane: „Skład
Akcesoriów dla Młodych Dżentelmenów”
w Lyonesse i „Modele Paromobilów” Herr
Streichholza w Heimburgu. We wszystkich
trzech przypadkach ataku dokonano nocą,
zniszczono doszczętnie wszystkie zabawki
z wystawy i większość zapasów. Kasa
pozostała nienaruszona, za każdym razem
jednak sprawcy zabrali po dwa, trzy
najnowsze modele. Co może łączyć tak
odległe zdarzenia? Czy napady są dziełem
szaleńca, który boi się dorosnąć, czy może
jest to zemsta producentów tradycyjnych
zabawek? Miejmy nadzieję, że niedługo
ktoś wyjaśni tę frapującą zagadkę.

Pasja badawcza
Pięcioróg, Czarnoborze, Zakończyła się
wyprawa badawcza podążająca śladami
Drahana Żmijskiego organizowana przez
Lyonesskie Towarzystwo Archeologiczne
przy współpracy ze znanym badaczem
wampirów prof. Wiktorem ven Schoenke.
Uczeni poszerzyli swą wiedzę na temat
wampirów znacznie bardziej, niż było to w
planach. Za namową prof. ven Schoenke,
postanowili
bowiem
„empirycznie
zweryfikować hipotezę mówiącą, iż
spędzenie nocy w ruinach Twierdzy
Pięciorogu wiąże się ze śmiertelnym
niebezpieczeństwem”.
Szczęśliwie
ze
spotkania z wampirem wszyscy uczeni
wyszli żywi. Przedstawiciel Towarzystwa
oświadczył, że doceniając pasję badawczą
prof. Wiktora ven Schoenke lyonesscy
archeolodzy nie zdecydują się na ponowną
współpracę z uczonym. Profesor planuje
wrócić na Uniwersytet w Heimburgu,
gdzie wykłada filologię morgowską.
Niezrażony żartuje, że wampir chciał
zapewne tylko empirycznie sprawdzić, czy
to prawda że Wiktor ven Schoenke ma
pasję badawczą we krwi.

Ekstrawaganckie cztery kółka
Akenfurt, Wotania, Prawdziwą gratkę dla
miłośników szybkiej i niebezpiecznej jazdy
przygotowali P. Rudolf Roch (krasnolud) i
P. Aldavo Gasconi (elf), założyciele firmy
RG Wagen. Herr Roch to wynalazca (były
pracownik koncernu Wolsung), twórca i
właściciel patentu na „silnik parowy z
doładowaniem manicznym”. Wspólnik
Pana Rocha, senior Gasconi jest znanym
sereńskim konstruktorem, specjalizującym
się w projektowaniu wiwern. Owocem ich
współpracy jest paromobil, który spełni
marzenie każdego miłośnika prędkości.
Parowy silnik wspomagany akumulatorem
manicznym pozwoli osiągnąć zawrotną
szybkość ponad 50 mil na godzinę. Będzie
to możliwe dzięki nowoczesnej karoserii,
która kryje umiejscowiony z przodu silnik.
przeczuwamy, że niedługo paromobile z o

Tajemnice głębin
Zatoka Lira, Wciąż odwlekany jest
rozruch nowej platformy do ekstrakcji
manicznej koncernu Wolsung, mimo iż
prace wstępne ukończono już ponad
tydzień temu. Nieoficjalnie wiadomo, że
przyczyną opóźnień są częste awarie,
jakich doznają podwodne elementy
konstrukcji. Choć to nieprawdopodobne,
wyglądają ponoć bardziej na efekt
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komendant Heingist Payne (troll). Nowy
budynek oprócz niezbędnych pomieszczeń
administracyjno-operacyjnych
posiada
strzelnicę oraz ekranowane komnaty
Wydziału Przestępczości Umagicznionej.
Komenda Miejsca stworzyła etaty dla
nowych konstabli.

sabotażu, niż działanie sił natury. Aby
zapobiec
dalszym
stratom
zarząd
platformy planuje wynająć batyskaf z
ysiańskich zakładów Vey Linda i użyć go
do dokonania niezbędnych napraw.

Lepka sprawa
Albeede, Wczoraj w godzinach porannych
doszło do wypadku w fabryce słodyczy
im. Albertiego Collini położonej w Albeede
koło Lyonesse. Na skutek awarii wybuchła
kadź z karmelem. Jedyną ofiarą okazał się
stróż nocny (73 lata), który widząc
robotników oblepionych ciągnącym się
karmelem ze strachu doznał udaru serca.
Właściciel zakładów, Pan Livio Collini
podejrzewa sabotaż ze strony konkurencji.
Dochodzenia trwa.

Wypadek na Uniwersytecie
Lyonesse, Do tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło wczoraj w godzinach
popołudniowych podczas zajęć z Teorii
Spirytystyki na Wydziale Thaumicznym
Uniwersytetu w Lyonesse. Badany byt
astralny zdołał zawładnąć ciałem jednego
ze studentów i zanim zdołano go
obezwładnić, zabił cztery osoby w tym
wykładowcę, oraz zranił siedem innych.
Przyczyny wypadku bada specjalnie
powołana komisja akademicka.

Najdziwniejsze owady świata
Lyonesse, Pracownicy Muzeum Historii
Naturalnej nie podejrzewali zapewne, że
rozpoczynająca się w przyszłym tygodniu
wystawa owadów wymagać będzie
przebudowy głównego hallu. Nie na
darmo jednak zbiory profesora Halliarda
Bottlebeetle okrzyknięte zostały najniezwyklejszą kolekcją owadów na
świecie. Wśród okazów znaleźć można
lemuryjskiego Drzewojada Olbrzymiego
(Carabidae Monstous) mierzącego, bagatela,
cztery metry wysokości. Nie zabrakło też
bajecznie kolorowego Motyla Magicznego
(LepidopteraThaumonia), który pozbawiony
jest odnóży, gdyż żyjąc w miejscach
wysoce magicznych żywi się maną spijaną
z powietrza. Miłośnikom mocnych wrażeń
polecamy żywiące się nieumarłymi wije z
rodziny Necrofagia.

Spacerujący dżentelmen
Lyonesse, Zainteresowanie mieszkańców
Catfork koło Lyonesse wzbudził wczoraj
pewien dżentelmen spacerujący spiesznym
krokiem po ulicach. Niezwykły był fakt, iż
ów jegomość siedział w krześle z uprzężą
zamontowanym na wysokich na cztery
stopy mechanicznych nogach, które z
sykiem pary i dudnieniem tłoków obnosiły
go po okolicy. Dżentelmen podtrzymując
kapelusz z dziarską miną kłaniał się
mijanym damom. Dopiero gdy nadeszła
pora herbatki a spacerowicz wciąż krążył
po ulicach, stało się jasne, iż nie wszystko
ułożyło się po myśli zmechanizowanego
piechura. W okolicach kolacji, dzięki
pomocy mieszkańców udało mu się
uwolnić od Mechanicznych Nóg, które
testował na prośbę znajomego wynalazcy.
Zdaje się, iż mechanizm sterujący wymaga
jeszcze kilku korekt. Mechanicznych Nóg
nie udało się zatrzymać. Wyrwały się
obławie i podążyły w nieznane.

W Wivernden bezpieczniej
Lyonesse, W dzielnicy Wivernden otwarto
nowy posterunek Miejskiej Policji. „Mamy
nadzieję, że utworzenie nowego rewiru
spowoduje, iż konstable będą mogli jeszcze
sprawniej wykonywać swoje zadania,
których niestety z roku na rok przybywa”,
powiedział nam świeżo mianowany

Mały mechanik
Lyonesse, Państwo A. V. Aeddins, rodzice
młodego Thomsa nie wiedzą zapewne czy
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okrzyków oburzenia i grozy oskarżony
beznamiętnie opowiadał o swych czynach.
Wykorzystując naiwność elfich panienek z
dobrych domów docierał do ich serc i
portfeli. Wydaje się też, że wierzył iż częste
kontakty z czystej krwi elfami przedłużą
mu młodość. Kiedy z brakiem wyczucia
oskarżony zagłębił się zbytnio w intymne
części zeznań, podniosła się taka wrzawa,
iż sąd był zmuszony opróżnić salę
rozpraw. Dla ochrony dobrego imienia
poszkodowanych reszta procesu odbędzie
się przy drzwiach zamkniętych.

być dumni ze swojego syna, czy wysłać go
do Szkoły z Internatem dla Trudnych
Młodzieńców w Blackstone. Zamiłowanie
Aeddinsa juniora do wszystkiego co
związane jest z mechaniką przysporzyło
wiele trosk mieszkańcom Closterling.
Młody Thoms zbudował z powszechnie
dostępnych materiałów własny sterowiec.
Pojazd był wprawdzie niewielki, lecz na
tyle sprawny, by wzbić się w powietrze.
Niestety nawet najdokładniej zszyte
prześcieradła nie utrzymają żywiołaka
dłużej niż parę minut. Wyrwawszy się na
wolność żywioł przeleciał jako trąba
powietrzna po okolicy. Zerwał przy okazji
jeden dach, wybił dwa tuziny okien,
przewrócił paromobil, porwał pranie z
czterech domostw i przeniósł kota Pani
Jerominy Mitten na wieżę pobliskiego
kościoła. Młodzi majsterkowicze, więcej
rozwagi!

Kolejka lepsza niż tramwaje
Lyonesse, Dowiedzieliśmy się z poufnych
źródeł
iż
Rada
Miejska
rozważa
sprowadzenie do Lyonesse tramwajów
bezkonnych. Szanowni Radcy chyba nigdy
nie byli w Haimburgu ani w Valen i nie
widzieli, jak hałaśliwe, nieestetyczne i
niebezpieczne są te pojazdy. Z transportu
szynowego mamy już naszą ulubioną
Kolejkę Metropolitalną, która szybsza od
tramwajów jest przy tym dyskretniejsza.
Na ulicach Lyonesse sprawdzają się za to
parowe Omnibusy, których trasy nie są
ograniczone szynami. W tym świetle
należy ocenić pomysł Radców jako co
najmniej niefortunny.

Shangiński kocioł
Lyonesse, w zamieszkałej głównie przez
szangińczyków dzielnicy Pothill, znanej z
orientalnych jadłodajni i herbaciarni
panuje tumult. Walki między bandami
orków doprowadziły już do zdemolowania
kilku popularnych restauracji. Nie wiemy,
co jest przyczyną sporów. Plotki mówią o
reketierach wymuszających pieniądze od
właścicieli herbaciarni, walce o wpływy z
handlu czarnym lotosem lub nawet o
ingerencji
tajemniczych
i
groźnych
wschodnich bogów. Komisarz Beltman z
Policji Miejskiej skłania się ku pierwszej z
wymienionych przyczyn i zapowiada
zdecydowaną akcję sił porządkowych.

Dziedzic wciąż zaginiony
Lyonesse, Wciąż nie odnaleziono Lance’a
Geoffreya Oakbarke’a IV, dziedzica znanej
rodziny przemysłowców. Młody Oakbarke
został porwany w zeszłym tygodniu,
podczas spaceru w Parku Królewskim.
Nieznani porywacze nie wystosowali
żadnych żądań okupu i motywy ich
pozostają nieodgadnione.

Proces oszusta
Lyonesse, wiele zainteresowania wzbudził
rozpoczęty na początku tygodnia proces
niesławnego oszusta matrymonialnego
Marka Tristiana. Kiedy niepozorny półelf,
bardziej z wyglądu przypominający
urzędnika pocztowego niż teatralnego
amanta rozpoczynał składanie zeznań, sala
była wypełniona po brzegi. Wśród

Plaga chochlików
Lyonesse, Tej wiosny pojawiło się w
Lyonesse więcej chochlików niż zazwyczaj.
Pocieszne skrzydlate stworzonka w tych
ilościach zaczynają być uciążliwe. Radzimy
zamykać okna i nie trzymać na widoku
błyszczących przedmiotów.
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cele charytatywne. Tym razem wsparcie
otrzyma Fundacja do Walki z Opętaniami.

Zaręczyny i śluby

Tajemnice Astralu Objawione, światowej
sławy medium i natchniona spirytystka,
Mme Blavatny przebywa obecnie w
Lyonesse. Osoby, którym nie obojętne są
sprawy Losu i Przeznaczenia i które
chciałyby skonsultować się z Medium
prywatnie lub wraz z osobami bliskimi,
mogą przesłać list na Skrzynkę Pocztową 9
Poczta: Lyonesse 1.

Eleni Blumchen i Baldwin de Rouke,
którzy od wspólnej pracy na planie filmu
„Żelazne Ptaki” pałają do siebie wielką
miłością, zaręczyli się pierwszego dnia tej
wiosny. Ślub planowany jest na dzień
Letniego Przesilenia w nadmorskim
akwitańskim kurorcie Aurelles.
Johnny Brillante producent przedniej
jakości Pomady do Wąsów „Brillantine”
pojął za żonę Lady Kelioppe Weedford, o
czym z radością pragnie poinformować.
Klienci za okazaniem tego numeru gazety
otrzymają 5% rabatu przy zakupie ćwierćfuntowej puszki Pomady.

Nekrologi

Zmarła
Wilhelmina Hurdfoot
matkę, ciocię, babkę, prababkę i
praprababkę żegnają nieutuleni w żalu:
dzieci, siostrzeńcy, bratanice, wnuki,
prawnuki i praprawnuki.

Pani Alice Black-Spinner wdowa po
poruczniku Humpfreyu Steelu, profesorze
Osmundzie Cantrip, sir Riley’u Mistgland i
sierżancie Trencie Stallion wychodzi za
mąż za doktora Huntera Deerhorna.
Młodej parze życzymy długich lat razem.
Szczególne życzenia dla szczęśliwego
małżonka.

Michael Ernst-Blanroad
nieustraszony łowca dzikich zwierząt
zginął tragicznie podczas polowania
jaszczury ludojady z Tzitzimime
symboliczny pogrzeb
odbędzie się 7.IVna
Cmentarzu Bonepale

Rozmaite Wydarzenia
Sir Avril Zaetterling zaprasza przyjaciół
na skromne przyjęcie mające uczcić jego
szczęśliwy powrót z łowów na lewiatany.
Impreza rozpoczyna się 5.IV o godz. 19.00
w podmiejskiej rezydencji w Calirvale.
Prosimy zabrać okrycia chroniące przed
wiatrem, stroje kąpielowe i paszporty,
gdyż niewykluczone jest iż przyjęcie
przeniesie się do letniej posiadłości w
Montecueno nad Morzem Wewnętrznym.

Podczas wykonywania swych
obowiązków zginął tragicznie
sir Malcolm Craige
wykładowca Spirytystyki Stosowanej
na Uniwersytecie w Lyonesse.
Do końca niósł oświaty kaganek.

Pierwszy wiosenny koncert, w Ogrodach
Opackich już w ten weekend. Wystąpi
gościnnie słynny ostryjski pieśniarz Werter
Ostrich. Radzimy się pospieszyć, gdyż
młode damy, zakochane w talencie
Wertera wykupiły już większość biletów.
Wpływy tradycyjnie przeznaczone są na
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tych egzotycznych czasów i krain.
Polecamy wszystkim, którzy szukają
odpoczynku od lyonesskiej mgły i deszczu.

Gratka dla melomanów
Firma „Siren’s Song” rozpoczęła jako jedna
z pierwszych produkcję i sprzedaż „płyt z
muzyką” przeznaczonych do odtwarzania
na nowoczesnych gramofonach. Mimo, że
wynalazek pojawił się na rynku niedawno,
zyskał sobie już grono wielbicieli. Ostatnio
firma rozpoczęła współpracę ze znanymi
gwiazdami estrady. Jednym z pierwszych
efektów jest zbiór piosenek słynnej
Melusine zatytułowany „Srebrny Księżyc”.
Ci, którzy nie mieli nigdy okazji być w
Orseaux i słyszeli głos boskiej Melusine
tylko podczas audycji radiowych mogą
teraz zaprosić ją do własnego domu i
rozkoszować się jej śpiewem kiedy tylko
uznają to za stosowne. Do słuchania płyty
z muzyką potrzebny jest gramofon firmy
„Siren’s Song”, do nabycia na przykład z
dziale z techniką u d’Arrotsa.

SPORT
Atleci na trawie
Ponieważ zapowiada się piękna pogoda,
już w przyszły weekend odbędą się
pierwsze w tym roku zawody atletyczne w
Parku Królewskim. Panowie będą mogli
zmierzyć się w podnoszeniu ciężarów,
gięciu podków, siłowaniu na rękę oraz
zapasach. Odważni mogą zmierzyć się ze
słynnym ogrem atletą, Potężnym Thursem.
Dodatkowo: pierwsza próba przeciągnięcia
wagonika Kolejki Metropolitalnej oraz
parowy siłomierz Doktora Ingeniusa.
Drogie Panie, przygotujcie swoim mężom,
braciom i kuzynom najmodniejsze trykoty
i do zobaczenia w Parku!

OGŁOSZENIA

Wszechmocny Cardesjo Giabolini, znany
Przywoływacz, występy w każdy piątek w
Ogrodach Opackich, szuka zaginionego
chowańca. Ma on półtora stopy wzrostu,
szpiczasty ogon i oklapnięte uszy, łaciaty.
Wabi się Cielątko. Czasami pluje kwasem.
Znalazcę czeka nagroda pieniężna oraz
Amulet Szczęścia i Fortuny.

Kongres Thaumologiczny zaprasza na
serię wykładów, które odbędą się w Auli
Uniwersytetu w Lyonesse w dniach 5-7.IV.
Wśród zaproszonych gości są: prof. Asker
Skafid, prof. Maurice Le Blanc i prof.
Hygin ven Martinkopf.
Clarence Wisgley, publicznie oświadcza,
że nie odpowiada za długi swojego brata
Nathana Wisgleya i nie będzie rozważał
roszczeń jego licznych wierzycieli.

Wciąż gubisz fajkę?. Specjalnie dla Ciebie
nałożymy na nią Bezbłędne Zaklęcie
Lokalizujące! Sprzedajemy także przedni
tytoń. Odwiedź „Fajki Świata”, 4 Westshire
Road, Kingsplace.

GORACA KĄPIEL W KAŻDYM DOMU!

Odważnych osób z żyłką awanturnika
poszukuję do ciekawego przedsięwzięcia
związanego z eksploracją nieczynnej części
heimburskich kanałów. Vincent ven
Ghoul, Redakcja Wotania Tag & Nacht,
Keiserstrasse 63, Heimburg.
Mechanika lub egzorcystę do nietypowej
sprawy pilnie zatrudnię. Doświadczenie z
paromobilami Tindr model Zeta bardzo
mile
widziane.
Bakalius
Thimple,
Soothend 3a, pneuma: B-45-43

Paromobil dla zwycięzcy

Piękne i użyteczne

W zeszły weekend odbyły się w Orseaux
zawody w jeu de paume zwanej również
tenisem. Startowali zawodnicy akwitańscy,
jak również obcokrajowcy: Wotańczycy i
Bawentczycy. Pierwsze miejsce zdobył
znany Jean de Ferweux po pasjonującym
pojedynku z Julio Derehoffem.
Jak powiedział Herr Derehoff „Nie ma
obecnie na świecie lepszego tenisisty niż
Monsieur de Ferweux i zapewne jeszcze
długo nie będzie.” Zwycięzca odjechał z
zawodów
najnowszym
paromobilem
marki Frontrino, ufundowanym przez
producenta.

W Muzeum Sztuki Użytkowej otwarta
została wystawa plakatów, afiszy i ulotek
reklamowych. Zaprezentowane zostaną
najelegantsze i najdowcipniejsze prace z
wszystkich krajów Wanadii. Zobaczymy tu
plakaty, które znamy i lubimy, oraz afisze
wcześniej nie znane w Zjednoczonym
Królestwie. Wśród twórców znajdziemy
powszechnie znanych Albricha Flige’a, i
Rogerro Vittamulle. Ich praca przypomina,
że użyteczne powinno również być piękne.

Teart Cieni z Shang-In
Intrygujące i egzotyczne przedstawienia
można obejrzeć co wieczór w otwartym
właśnie „Teatrze Cieni Mme Pou-Shi”.
Właścicielka, mistrzyni orientalnej sztuki
lalkarskiej przy dźwiękach poruszającej
muzyki wyczarowuje z gry świateł i cieni
opowieści o dalekowschodnich bogach,
demonach i herosach. Gracja i ekspresja z
jaką poruszają się papierowe lalki pozwala
zapomnieć, że jesteśmy tylko widzami
przedstawienia i przenieść się na chwilę do

Wyścig górski
Pod patronatem koncernu Wolsung
odbędzie się tej wiosny Pierwszy Wotański
Rajd Paromobilowy. Wyznaczono już trasę
wiodącą krętymi drogami na w okolicach
górskiej miejscowości Grippenberg Udział
zapowiedziało już siedmiu zawodników.
Każdy kto ma sprawny paromobil i dość
odwagi może spróbować sił w rajdzie.
Zwycięzca bierze 2 tys. marek i nowy wóz.
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Periodyk dla ludzi ciekawych nowych
światów! Zaprenumeruj już dziś!
Lakiernik. Golemy maluję, bogata paleta,
wzory własne, fabryczne lub na życzenie
klienta, również konwersje. Cedric Lumen,
14 Yew Drive.

Instalacje łazienkowe Wolsunga!
Również w Twojej wiejskiej rezydencji
Mechanicznych Nóg, które wyrwały się
spod kontroli poszukuję! Wysokość ok. 4
stopy, napęd maniczno-parowy. Ostatnio
widziano je na drodze z Catfork do
Albeede. Znalazcę proszę o kontakt pod:
Jan Tolson. Urząd pocztowy w Catfork.

Uniwersytet w Lyonesse ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Katedrze
Spirytystyki Stosowanej. Kandydatury
prosimy zgłaszać w Biurze Dziekana,
Coven Road 7.

Policja Miejska poszukuje konstabli do
nowego posterunku w Wiwrenden. Młodzi
panowie o wysokiej sprawności fizycznej,
nienagannej kulturze osobistej i czystym
charakterze mogą zgłaszać się w Dziale
Kadr Komendy Głównej.

Dozorcę zatrudnię. Wymagane są: zimna
krew i opanowanie, mile widziane dobre
warunki fizyczne i umiejętność posługiwania się maczetą. Dr Henry Coeur,
Kostnica
Municypialna,
Bridgebank.

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