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Wydanie przygotował Radosław Polański oraz Michał Cieszyński, przy współpracy z Danielem Wójtowiczem i Grzegorzem Traczukiem. 
Czy wiesz że dokładnie 113 lat temu Niemiecki astronom August Kopff odkrył planetoidy: (613) Ginevra, (614) Pia i (615) Roswitha? 
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie newlettera pisz na adres newsletter@imladris.org.pl | Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/newsletter 

Mae govannen Mellon nin, 

Witaj na konwencie, który w konwentowej 
skali Diabła ma aż 2/10! Pewnie dostałeś już 
książeczkę z programem i tabelę atrakcji, ale 
chciałbym napisać jeszcze więcej o tym, co Cię 
dziś czeka. Nasi prelegenci przygotowali całe 
spektrum prezentacji: od prelekcji o 
zwierzątkach, poprzez tematy społeczne i 
historyczne, kończąc na starej dobrej 
fantastyce i Sci-Fi. Natomiast wieczorem 
zapraszamy Cię na LARPY i sesje RPG w szkole 
konwentowej lub nocne Polaków rozmowy w 
Tawernie Konwentowej. Dodatkowo we 
wspomnianej Tawernie będziemy świętować 
10 urodziny Chaty Wuja Freda oraz głośno 
wybijać rytm do kolejnych przebojów 
serwowanych przez Januszów muzyki 
rock&roll’owej RAT Entertainment Group. 
Musisz tam być! ;) 

-- Elrond półelf, syn Eärendila i Elwingi, władca 
Imladris, członek Białej Rady.                            .  

 

ELFICKI GŁOS W TWOIM 
SLEEP ROOMIE 

Głos Elronda to nieformalny codziennik 
konwentowy, w którym znajdziesz informacje 
o tym, co ciekawego dzieje się na konwencie i 
wokół niego... z lekkim przymrużeniem oka ;) Z 
wielką radością oddajemy w Twoje ręce 
piątkowe wydanie dziennika. Mamy nadzieję, 
że jego treść wywoła uśmiech na twej twarzy. 
Jednocześnie pamiętaj, żeby nie brać jej zbyt 
na poważnie. Wszak uśmiechnięty 
konwentowicz to zadowolony konwentowicz… 
czy jakoś tak ;) Kolejne wydania Głosu Elronda 
będą dostępne, każdego dnia konwentu w 
punkcie informacyjnym, w okolicach godziny 
Kolejnych wydań Głosu 11:00. No chyba, że 
przesadzimy z winem w tawernie 
konwentowej. Wtedy może być troszkę 
później ;). Nakład każdego wydania to jedyne 
120 sztuk, dlatego kto pierwszy ten lepszy. 
Dodruku nie przewidujemy. Dodatkowo 

wszystkie numery dostępne będą w formie  
pdf na stronie konwentu   

 KONWENTOWE WIEŚĆI 

Ilona “Kobieta Ślimak” Myszkowska nie może 
nas odwiedzić z powodów od nas 
niezależnych. W pocie czoła pracujemy nad 
opcją połączenia się z nią przez Internet. Nie 
mniej jednak zapraszamy wszystkich, do 
tawerny konwentowej, na kawałek tortu z 
okazji okrądłego jubileuszu Jej twórczości. Tam 
też będziemy nagrywać  krótki film z 
gratulacjami, życząc jej dalszych sukcesów. 

Ani mały, ani kapral. Pogromcy mitów – edycja 
napoleońska zmienia miejsce i godzinę! 
Zapraszamy wszystkich chętnych w piątek 
(11.10.2019), godz. 18:00, w „Deep Space 9” – 
Sala 7. 

FRASZKI GERALTA  

O Jaskrze 

Jaskier, kto go zna, piwszy do północy,  
Nie mógł na konwent trafić o swej mocy; 
Ujźrzawszy kogoś: „Słuchaj, panie młody, 
Proszę Cię, nie wieszy ty mojej gospody?” 

A ten: „Niech cię znam, tedy się dowiewa.” 
„Jam – (hic) – jest Jaskier.” 

„Idźże spać do chlewa!” 
 

 GRA KONWENTOWA - SFI 

Kim są ludzie biegający w kółko i pytający Cię, 
czy mogą zeskanować Twój identyfikator? Co 
tu się dzieje? Co to za akcja? SeekFindInput to 
gra konwentowa polegająca na zbieraniu 
kodów. W grze może wziąć udział każdy z 
uczestników naszego konwentu. Wystarczy 
zajrzeć na stronę http://codes.imladris.in 
zarejestrować się jako gracz i dołączyć do gry! 
Do wygrania Imladrisowe Dukaty!  

 

 
Zniżki! 

Dobrze jest być uczestnikiem Imladrisu! 
Można na przykład: taniej zjeść i wypić! Na 
identyfikator konwentowy, dostaniecie rabat 
zamawiając jedzenie i napoje na placu 
FoodTruckowym "Mural" przy ul. Krupniczej 24 
oraz (co nas bardzo cieszy) zniżkę na piwerko 
w tawernie konwentowej!!! Pamiętajcie aby w 
tawernie uważać na Barbarzyńców z 
Południa... Oni mogą już tam być ;)  

GŁOS 
KONWENTOWICZÓW! 

Chcesz aby Twój tekst znalazł się w następnym 
epickim wydaniu Głosu Elronda? Byłaś/eś 
świadkiem jakiejś ciekawej lub śmiesznej 
sytuacji, która wydarzyła się na tegorocznym 
Imladrisie? A może po prostu chcesz nam 
wytknąć błedy i potknięcia? ;) Pisz na 
newsletter@imladris.org.pl, a najciekawsze 
teksty opublikujemy w kolejnym numerze 
codziennika (wtopy też....obiecujemy ;) ). 

 

 

 
Ciekawostka dnia 

Seji to od dzisiaj „Alexej” 
;)  
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