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KONWENT IMLADRIS POWRÓCIŁ DO MIASTA
IMLADRIS TRWA ONLINE!
Konwentowicze!
Mimo wielu przeciwności i obecnej sytuacji
pandemicznej
Imladris
powraca
do
Kra….Cyberprzestrzeni 😉 W tym roku
wyjątkowo jesteśmy online, a cały konwent
odbywa się na naszym serwerze Discord.
Cieszymy się, że mimo zmienionej formy
przybyliście tak licznie, a wszystkich
niezdecydowanych zachęcamy do dołączenia
do nas! Czeka nas weekend pełen
fantastycznych wrażeń!
Wasze cyber Elfy

WYSOKA FREKWENCJA!
Elfy są zaskoczone, jak chętnie od samego rana
bierzecie czynny udział w Imladrisie Online! Nie
spodziewaliśmy się takiej frekwencji i mimo
niecnych sztuczek cybergoblinów, konwent
odbywa się bez większych zakłóceń.
Dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy
nadzieję, że będziecie się świetnie bawić na
tegorocznym Imladrisie w lekko odmienionej
formie 😊

nasz przepis na elfiego grzańca? Po szczegóły
zapraszamy na kanał #imladrisonline-konkurs.
Ps. Mamy zdjęcia kotków 😊

IMLADRISOWE KOSZULKI!
Pamiętajcie, że wciąż możecie nas wesprzeć i
zakupić koszulkę z tegorocznej edycji Imladrisu.
Osobom, które już to zrobiły, bardzo serdecznie
dziękujemy i zachęcamy do ubrania się w nią
podczas wieczornej wirtualnej integracji 😊
Odwiedźcie naszą stronę internetową i media
społecznościowe, aby dowiedzieć się więcej.

• szczypta kardamonu
• 2 łyżeczki miodu (lub więcej jeśli lubisz słodki
smak)
Umyj pomarańczę (i sparz jej skórkę gorącą
wodą) pokrój w plastry. Do średniego kociołka
przelej wino, dodaj pomarańcze i goździki,
podgrzewaj całość na małym ogniu. Uważaj,
żeby nie doprowadzić do wrzenia! A gdy wino
będzie już ciepłe, dorzuć przyprawy i podgrzej
do temperatury, która Ci odpowiada. Gotowy
grzaniec przelej do czarek i rozkoszuj się
nadchodzącą jesienią i… Imladrisową integracją
😊

WIECZORNA INTEGRACJA!
Nieodłączną częścią każdego Imladrisu jest
wieczorna integracja uczestników. Nie inaczej
jest w tym roku. Zapraszamy Was na wieczorne
konwentowiczów rozmowy, gdzie przed
ekranami naszych komputerów, tabletów czy
telefonów, będziemy dyskutować i dzielić się
naszym hobby 😊 Co prawda w tym roku nie
będzie klasycznego karaoke, jednak miłośnikom
muzyki czas umili nasz Smoczy-Bard. Podczas
integracji zachęcamy do włączenia kamery, a
osoby, które zakupiły konwentową koszulkę o
założenie jej 😊 Elfy przygotowały pyszne elfie
wino na te dwa wieczory - pod warunkiem, że
Elrond pójdzie wcześniej spać 😉

CIEKAWOSTKA DNIA!
Czy wiesz, że istnieje więcej możliwości ruchów
w szachach niż atomów we wszechświecie?

ELFIE GRZANE WINO
Przepis na grzane elfie wino… w sam raz na
wieczorną integrację
Ingrediencje
• 1 butelka półsłodkiego wina (wedle gustu
półsłodkiego lub półwytrawnego)
• 1 duża pomarańcza

IMLADRISOWY KONKURS!

• Trochę goździków

Elfy czekają na Wasze sprawozdania z
Imladrisu! Chcecie pochwalić się swoim
stanowiskiem konwentowym albo Twoim
chowańcem? A może pokażesz, jak odtwarzasz

• 1 laska cynamonu lub 2 łyżeczki cynamonu
w proszku
• szczypta imbiru
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