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KONWENT IMLADRIS POWRÓCI DO MIASTA
IMLADRIS ZA NAMI

ZMIANY W ORGANIZACJI

Konwentowicze!

Po 3 latach w roli Przewodniczącego Rady
Imladrisu,
Rynvord
zdecydował
się
zrezygnować z tej funkcji i przekazać
dowodzenie Benkowi (Zwiadowcy donoszą
nam, że przybył on z dalekich zachodnich krain
zwanych Warszawą). Elfy Elronda oraz
pozostali członkowie organizatorzy chcieliby
serdecznie podziękować Radkowi za jego
wkład w rozwój konwentu. O tym, co jak i
dlaczego, przeczytacie w konwentowych
wieściach na stronie Imladrisu. Jest też kilka
słów o poduszce.

Koniec Imladrisu znaczy nie więcej, niż powrót
do domu i długo wyczekiwany spokojny sen
organizatorów. Ale kolejne konwenty za
pasem: Nordcon w Jastrzębiej Górze czy zJaVa
w Warszawie. To wspaniałe uczucie móc
spotkać się z Wami na konwencie. Każdym, na
którym jest okazja!
Do zobaczenia wkrótce, gdziekolwiek poniosą
nas wodze fantazji!

ELFICKI GŁOS W TWOIM DOMU

Radku, dziękujemy!

Co prawda Rada Imladrisu obecnie udała się
na zasłużony organizatorski odpoczynek,
jednak nasze elfy nie zwalniają tempa i będą
Was zabawiać (a przynajmniej próbować),
tworząc kolejne numery Głosu Elronda.
Dołożymy wszelkich starań aby wychodziły
regularnie co miesiąc… no chyba, że nasi
elficcy redaktorzy przesadzą z ilością wina
podczas
cyklicznych
spotkań
"Pod
Rozbrykanym Kufelkiem", wtedy kolejny
numer może się delikatnie opóźnić ;)

PODSUMOWANIE

TAJEMNICZA KAMERKA

Z dumą ogłaszamy, że na tegorocznej edycji
Imladrisu zjawiliście się tłumnie w ilości 700
konwentowiczów. Jest nam niezmiernie miło,
że tak wielu z Was zdecydowało się spędzić z
nami ten fantastyczny weekend w Krakowie i
oczywiście zapraszamy za rok

Szczęśliwe większość konwentowych zgub
wróciło do swoich właścicieli (nawet zbłąkany
Trandoshan). Po jedną rzecz jednak nikt się nie
zgłosił. Jest to mini kamera, która w
niewyjaśniony sposób znalazła się w
orgroomie. Nasz elfi wywiad doniósł nam, że
mogła ona zostać podrzucona przez
przedstawicieli jednego z warszawskich
konwentów,
chcących
poznać
nasze
imladrisowe tajemnice. Do tematu jeszcze
wrócimy.

CZEKAMY NA TWÓJ GŁOS!
Nadal możesz przekazać nam swoją opinię na
temat tegorocznej edycji Imladrisu. Podobało
Cię coś szczególnie? A może pewne rzeczy nie
przypadły Ci do gustu? Pisz do nas pod adres
newsletter@imladris.org.pl, na Facebooku, a
nawet wpaść i nawtykać nam osobiście na
spotkaniu integracyjnym "Pod Rozbrykanym
Kufelkiem"!

POD ROZBRYKANYM KUFELKIEM
Mimo, że konwent się zakończył my i tak
uwielbiamy się spotykać i dzielić naszą pasją
do fantastyki. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich
- nieważne czy jesteś elfem, krasnoludem,
wampirem, wiedźminem, gnomem, hobbitem
czy trekowcem na spotkania integracyjne "Pod
Rozbrykanym Kufelkiem". Będziemy tam
omawiać rzeczy związane z konwentem, jak i

te z nim niezwiązane ;) A zatem widzimy się już
jutro (26 Listopada) o 19:00 w pubie Radocha
w Krakowie.
Krakowie Planujemy się spotykać raz w
miesiącu, więc jeśli nie uda wam się dotrzeć
tym razem, zapraszamy znowu za miesiąc!
Krążą głosy, że mogą tam pojawić się nawet
sami Barbarzyńcy z Południa.

NICHOLAS CAGE W COLOR OUT OF
SPACE
Media wszelakiego autoramentu donoszą, że
Nicolas Cage ma zagrać Nicolasa Cage’a oraz
Nicolasa Cage’a w filmie o Nicolasie Cage’u.
Aktor słynący z niekoniecznie roztropnych
decyzji zakupowych tylko dzięki tej jednej
j
i
drugiej, a jednocześnie trzeciej i czwartej roli –
wszak Cage i Cage będą grać również w
duecie, zamierza raz na zawsze pożegnać się z
długami za czaszki dinozaurów i inne produkty
pierwszej potrzeby. Aktorzy obecnie ćwiczą
wzajemne interakcję.

DIABLO
IABLO IV
Mrok, potwory, dużo krwi i jeszcze więcej
zabijania. Tak, Diablo 2 powraca w odsłonie
numer 4. Wracamy zatem do mroku, cutscenek i miejmy nadzieję, że również do
grywalności znanej z drugiej odsłony świata
Sanktuarium. Kto nie widział, niech wpisze
Diablo 4 na Youtube. Nasze Elfy nie mogą się
już doczekać.

CIEKAWOSTKA DNIA
Ile potrzeba elfów do wymiany żarówki? Elfów
już nie ma, bo Trekowcy przeteleportowali
wszystkich na Volcan.
Volcan A w ogóle to w lesie nie
ma żarówek ;)
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