
GRÜNERÓW DWÓCH? 

Winę zrzucają na Ciprofloksję, 

choć tak naprawdę sami są sobie 

winni. Do (nie)codziennego 

przeinaczenia doszło w czasie 

oficjalnej gali sarmackich 

Złotych Wędek! 

Organizatorzy sami na siebie 

rzucili przynętę, nominując 

osobę o tak skomplikowanych 

danych. Przecież mógłby to być 

ktokolwiek inny. A tak… Heinz, 

czy Werner… A może tylko 

Grüner? „Zróbmy to losowo”, 

padło pewnie w pracowni, 

podczas grawerowania tabliczki 

na nagrodzie. A może jest ich 

dwóch? Wielu już było 

bliźniaków, którzy próbowali 

zawładnąć światem. Łączył ich 

ten sam ojciec lub jedynie adres 

IP. Jak jest tym razem? Czy 

Sarmacka Wyrocznia wie coś 

więcej na ten temat? 

A może to tylko zwykła zarzutka? 

 

HELGE MÜLLER 
Alles was kann Ich hören auf dem Markt 
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Zdesperowani inwestorzy pukają do drzwi prezesa banku lecz 

nie znajdują tam odpowiedzi na swoje pytania. Główni 

poszkodowani nadal nie wznieśli skargi, choć im 

wynagrodzenie powinno już dawno zasilić rachunki bankowe. 

Budowa stoczni została storpedowana z powodu zimy, która – 

ku zaskoczeniu wszystkich – pojawiła się tak jak każdego roku. 

„Nie mamy innej możliwości, niż wstrzymywać się z 

wypłatami. Nawet jeśli chcielibyśmy, treść oferty stanowi 

jasno, wypłata dopiero po ukończeniu inwestycji” 

 

Stanowisko zarządców wydaje się być jasne. Już kilka tygodni 

temu wystąpili oni do Oberhaupta z informacjami o 

konieczności dokończenia inwestycji państwowej. Szpadle 

jednak nie zostały wbite w ziemie. Czy jednak uda się to 

dokończyć? Na mieście pojawiają się plotki o możliwych 

przetasowaniach władz w komitatach. To nie gwarantuje jednak 

wypłaty drugiej raty zysku. Czy te pieniądze jeszcze tam są? 

SPRZEDAM JAŁÓWKĘ!!! 

Mam na sprzedaż 6 sztuk jałówek 

hodowlanych muratyckich do 

zacielenia w wieku 13 miesięcy. 

Czarno-białe. Najlepiej kupno 

wszystkich sztuk.  

Hans z Wolkenbad. 

 

Inwestorzy w POTRZASKU!!! 
Kto wypłaci zaległe zyski? 
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GORĄCZKA ZŁOTA W 

GLÄNZENBERGU!!! 

POSZUKIWACZU, 

JEŚLI CHCESZ BYĆ 

BOGATYM 

PRZEPROWADŹ 

SIĘ!!! 

DAJ KLUBECKA! 
Jeśli podoba Ci się te wydanie Helge Müller, wspomóż 

redakcję magazynu, przekazując im darowiznę w cenie gazety. 
 



 SREBRZYSTE 

PÓŁKSIĘŻYCE W ZBOŻU 
Od pewnego czasu 

mieszkańcy wsi w 

okolicach Wolkenbad 

odnajdywali tajemnicze 

kręgi w zbożu. 

Dopatrywano się więc 

różnego pochodzenia tych 

zaskakujących znalezisk. 

Jedni twierdzili, że to 

sarmaccy szpiedzy 

ustawiają swoje urządzenia 

 nadawcze na polach Edelweiss. Inni sądzili, że to 

kosmici z odległej galaktyki lądują tu, by podziwiać 

górzyste krajobrazy Kotliny, każdy bowiem umie 

docenić piękno naszego Landschaftu. Zagadkę 

rozwiązał Helmut Maiskolbe. „Był Oktoberfest. 

Wracałem właśnie z festynu, lekko wstawiony…” – 

Helmut wykonuje charakterystyczny gest, dotykając 

szyi wyprostowaną dłonią.- „… gdy przechodząc 

skrótem przez pole usłyszałem jakiś ryk, jakby dzik  

 

wyjaśniając po krótce, że 

drugą rękę stracił przy 

pracy w tartaku na 

krajzedze. – „Ale kim był 

ten młodzieniec, to nie 

mam pojęcia. Moja żona 

mówi, że to musiał być 

Piotr Romanov, bo to 

jurny chłop i oglądał się za 

nią już od dawna.” 

w agonii albo rozjuszona niedźwiedzica. 

Rozglądałem się, bom myślał, że muszę zaraz 

brać nogi za pas.” – wyjaśnia. –„Nagle idę. 

Patrzę. Jakieś świetliste półksiężyce w zbożu, 

takie piękne, że aż musiałem ręką chwycić.  

I wtedy krzyk, pisk. Dziewczyna ucieko!” – 

Helmut zaśmiewa się gromko – „A za nią 

kawaler! I rękę bym sobie dał uciąć, że to była 

Panienka Sophie Cargalho.” – macha ręką,  
 

Zagadka rozwiązana! 

 Helmut Maiskolbe rozważa wniesienie do 

Oberhaupta o odszkodowanie za szkody 

wyrządzone na polach należących do SLG, 

ponieważ o dobro państwowe każdy Edel 

powinien dbać. Czy Państwo Cargalho zapłacą 

za tą frywolność córki? 

- FM - 

ZATRUDNIĘ 

do pracy w tartaku 

OBSŁUGA KRAJZEGI!!! 

Wolkenbad, Centrum 45 

Przestrzegamy zasad BHP! 

ZACIŚNIJ ZĘBY I ZAPISZ SIĘ 
- kiedy z rękoma ci nie do pary - 

Wolkenbadzki klub chodziarstwa 
długodystansowego 

„wszystko jest w naszych nogach!” 



Rzeczpospolita już ogłaszała wybór 

kolejnego władcy, już szykowała się 

do wzmożonej aktywności i nagle, 

wśród wiwatującej szlachty, broń 

przeszyła ciało, bądź co bądź, jednak 

króla. Krótkie to było panowanie, a 

jego upadek być może zapisze się na 

kartach historii – lub skutecznie 

zostanie z niej wymazany, tak jak 

niektóre okrzyki wychwalające 

niedawny wybór.  

Ot, to co powiedziane, nagle zostało 

uznane za niebyłe; ten, który został 

zabity, celebruje życie na innej 

płaszczyźnie. Każdy ma swoją rację i 

się jej trzyma, nawet jeśli gadamy do 

 

Felieton nawet powazny 
Krótko o tym, jak ciężko poruszać się w mikroświecie, by 

lawirować wobec paradoksów jego funkcjonowania. Sfera pełna 

sprzeczności, które normalnie doprowadzałyby do obłędu, tutaj 

są na porządku dziennym. 

 
trupa. Szukamy mikronacyjnych 

wierzeń, a wśród nas tylu już 

wskrzeszonych. Nowe osoby wydają 

się znajome, a nawet jeśli nie są, 

spada na nich wzrok pełen podejrzeń 

i oczekiwań na potkniecie strącające 

przywdzianą maskę. Prewencja to, 

czy obłęd? Jak żyć, by nie zwariować 

i jak przyjmować tych, którzy w 

końcu rozumieją zasady tu 

obowiązujące? Znamy już takich, 

którzy spotkali się z ostracyzmem, a 

jednak ciągle starają się wracać. Są 

jak bumerang, który trafi cię w twarz, 

gdy wcześniej nie zdołasz go 

uchwycić. Kto jednak nim rzuca?    

PIŁKA OKRĄGŁA, 

BRAMKI SĄ DWIE. 

A ILE JEST 

DRUŻYN? 

Gdyby było tak, że 

Edelweiss piłką 

kopaną stoi, drużyn 

byłoby co niemiara. 

Ale na razie, 

wydawać by się 

mogło, że nie ma 

żadnych, poza tymi, 

które pojawiają się w 

głowach przyszłych 

menadżerów. Może 

więc tym razem, to 

drużyny są, a 

brakuje piłki i 

bramek? 

Rodzimi trenerzy 

wyrażają chęci do 

zwołania chłopaków 

z zakładu i 

stworzenia drużyny, 

ale potrzeba ich 

więcej niż cztery. No 

bo ile można lać 

ciągle tych samych? 

Gdyby więc tak 

znalazł się ktoś, kto 

zbierze „swoich” i 

poprowadzi ich do 

zwycięstwa w 

Oberlidze? 

Można się zgłaszać, 

więc nie ma na co 

czekać! 

REDAKCJA 

HELGE MÜLLER 

 

Joachim 

Cargalho 

 

Lieselotte 

Augentrost 

ISABELLO, WRÓĆ DO NAS!!! 

 

 (-) rodzice TĘSKNIMY 

NARCIARSKIE SZALEŃSTWO 
Albert Fryderyk de Espada na czubie tabeli. Goni go sam Oberhaupt! 

Już niedługo poznamy pierwszego 

zwycięzcę edelweisskiego turnieju 

narciarskiego! Czy będzie nim 

Albert Fryderyk de Espada? 

Szanse na to są całkiem spore, 

bowiem 4 punkty przewagi nad 

drugim w zestawieniu Heinzem-

Wernerem Grünerem daje mu 

mimo wszystko duży komfort przed 

ostatnią w tym sezonie rywalizacją. 

O najniższy stopień podium walczy 

inny przedtsawiciel Edli, zaś jego 

konkurentami jest dwoje Leotów,  

 którzy zdążyli już pokazać jak wielkie prędkości potrafią osiągać na 

najtrudniejszych trasach zjazdowych. Wszystko rozstrzygnie się w 

najbliższych dniach. Od piątku 3 lutego ogarnie nas narciarskie szaleństwo! 

Ilu zawodników tym razem zaprezentuje swoje umiejętności? 

  


