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Wydanie przygotował Radosław Polański oraz Michał Cieszyński, przy współpracy z Danielem Wójtowiczem i Krzysztofem M. Chmielewskim. 
Czy wiesz że dokładnie 172 lat temu otwarto w Krakowie Dworzec Główny? 
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie newslettera pisz na adres newsletter@imladris.org.pl | Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos-elronda 

 KONWENT TRWA NADAL! 

Konwentowicze! 
 
W zasadzie powinniśmy napisać, że trwa trzeci 
dzień Imladrisu, ale doniesiono nam, że 
napisaliście do nas tyle listów, że  nie ma na to 
miejsca ;) Dziękujemy! 

NIEDZIELNA ERRATA 

Prelekcja „Fizyczne bzdury wokół nas” odbyła 
się w sobotę. 
Prelekcja „Meandry Moskiewskiego Metra” 
odbyła się w piątek 
„Gala wręczenia Orełów Imladrisu” odbędzie 
się w Sali RPG 18 
Bąbelki odbędą się w Sali RPG 18 
Zapraszamy na punkt programu „Jak sobie 
radzić z narracyjnymi sztuczkami żeby uczynić 
tekst literacki ciekawym?” - czytelnia godz. 13 

KONWENTOWA GRA 

Zakończyliśmy naszą grę konwentową. Nie 
spodziewaliśmy się tak wielu chętnych ani tak 
zażartej rywalizacji! Niejaki Jerry postanowił 
zrobić z grą to, co główny bohater Dobrego 
Omenu – czyli zdobyć wszystkie możliwe 
punkty. Najnowsze plotki głoszą, że zdobył ich 
12426, czyli jakieś 36 więcej, niż było ich do w 
sumie zdobycia. Gratulujemy Powergamingu ;)  

 

MOBILNY KOD 

Nie wiemy czy zauważyliście, ale w Sobotę po 
konwencie poruszał się mobilny kod zwany 
Alquą. Kto miał szansę go „zeskanować” mógł 
liczyć na dodatkowe punkty. Niestety nie 
mogliśmy o tym głośno mówić, ponieważ sam 
Alqua nie wiedział o swojej dodatkowej roli ;)   

 
GŁOS ANKIETY 

Przedstawiciele wszystkich ras, wypełnijcie 
ankietę! Twój głos ważny (jak głos Elronda ;) ). 
To wyśmienita okazja, żeby nam nawtykać ;) 
Ankieta dostępna będzie po Imladrisie pod 
adresem http://imladris.in w przeciągu kilku 
dni. 

GOŚŚ W DWÓCH 
OSOBACH! 

Naczelny Krytyk Literacki naszego konwentu, 
Mirek Gołuński, objawił się w informatorze 
Imladrisu w dwóch osobach. Ta celowa 
prowokacja artystyczna ma na celu przybliżyć 
różnicę między XIX-wieczną prozą angielską i 
francuską ;)  
  
WYSP SKARBÓW! 
 
Otrzymaliśmy informacje, że w sklepiku 
konwentowym pojawiło się sporo nowych 
skarbów przeznaczonych na nagrody. Jeśli 
macie jeszcze nieużytą walutę, to zajrzyjcie na 
punkt informacyjny. Być może znajdziecie tam 
coś interesującego dla siebie  

GŁOS TAWERNY 

Z radością donosimy, że konwentowicze 
tłumnie przybyli na tradycyjne Imladrisowe 
karaoke. Wiele osób straciło głos w nierównej 
walce z Polihymnią. Trwają poszukiwania 
dwóch mezzosopranów, trzech barytonów, 
siedemnastu krasnoryków i lewarka 
samochodowego. Najważniejsze, że 
Barbarzyńcy z Południa są zadowoleni ;) 
 
P.S. Jerzy Rzymowski lepiej po angielsku 
śpiewa, niż nie mówi ;) 

CIEKAWOSTKA DNIA 

Czy wiesz że w tym samym czasie co 
tegoroczny Imladris, odbywa się również 
narodowy konwent Irlandii Octocon 2019? 
Doniesiono nam, że jest tam równie fajnie jak 
u nas, tylko my mamy lepszą pogodę ;) 

 

TERAZ NA POWAŚNIE 

Gdy czytacie te słowa, zapewne część z Was 
jest już w domach, albo korzysta z ostatnich 
godzin konwentu. Jest nam niezmiernie miło, 
że mogliśmy Was bawić przez te ostatnie kilka 
dni. Mamy nadzieję, że tegoroczny Imladris 
pozostawił Wam masę niezapomnianych 
wrażeń. Cieszymy się, że spodobał Wam się 
również nasz newsletter. Przypominamy, że 
treści w nim przedstawione mają często 
charakter satyryczny. Jeśli ktoś poczuł się nimi 
urażony, to najmocniej przepraszamy. Nie było 
to naszą intencją.  

Pamiętajcie, że Imladris jest od nas dla was i to 
Wy co roku tworzycie tą niezapomnianą 
atmosferę. Jednocześnie świadomi jesteśmy 
naszych błędów i jak wiele pracy jeszcze przed 
nami. Kolejny raz zachęcamy Was do 
wypełnienia po konwentowej ankiety, Wasza 
opinia jest dla nas szalenie ważna. Imladris 
kończy się wkrótce, ale powróci. Spotkajmy się 
na nim znowu za rok. A tymczasem wracajcie 
bezpiecznie do domów. 

Organizatorzy i Obsługa. 
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