
Inkom tisdagen den 8:e juni, år 114 PT vid 

23:35  

 

Brand och mord i Simris 

 

Under förra veckan utbröt tumult då en brand 

utbröt i Simris, huvudstad i Skåne.  

Brandmyndigheterna säger sig inte veta orsaken, 

men branden är troligen anlagd. Under branden 

förolyckades ingen, men i det efterföljande 

kaoset som uppstod dog åtminstone tiotalet 

människor. Polisen utreder nu dessutom vad 

som ser ut som ett kallhamrat mord i samband 

med plundringen som åtföljde. Under det att en 

ström av människor försökte evakuera sig 

genom den nordligaste porten i staden, 

passerade någon på häst och ett par vittnen kan 

gå ed på att ryttaren helt enkelt med våldsam 

kraft ryckte upp en kvinna i håret så hårt att hon 

bröt nacken. Polisen söker nu efter spår i 

samband med detta. Tips mottages tacksamt. 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Simris, Skåne, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

Inkom fredagen den 4:e juni, år 114 PT vid 

18:35  

 

Snällkick i Hindenburgboxnings Semifinal 

 

Den muterade Geten Klaus Snällkick har nu 

kommit ända till semifinal matchen i 

Hindenburgboxning. Vägen dit har dock inte 

varit utan problem många motståndare talar om 

fula knep och det viskas både här och där om 

läggmatcher och liknande fusk, samt att vissa 

fula fiskar i den undre världen har sina smutsiga 

labbar inblandade både här och där. Allt 

negativt förnekas dock kategoriskt av Snällkicks 

manager den beryktade muterade åsnan Don 

Kyng. Med andra ord det ser ut att bli en helt 

vanlig match i Hindenburgboxning. 

 

  Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

Inkom torsdagen den 3:e juni, år 114 PT vid 

10:55  

 

Korvett Sänkt! 

 

Korvetten Gladan sänktes i eftermiddags under 

mystiska former under den pågående 

flottövningen ”Blått Hav”. Korvetten hade just 

gjort ett angrepp på målfartyget ”Järnsidan” och 

avfyrat en välriktad bredsida. När någonting 

passerade över Gladan, med enligt vittnena, 

oerhörd hastighet och ett öronbedövande dån. 

Man har inte kunnat ge någon riktig beskrivning 

av vad det var som passerade över Gladan, då 

föremålet var omgivet av glödande partiklar, 

eller som ett vittne beskrivit det, som om det var 

en komet som passerade. Vad det nu än var, så 

gjorde luftdraget efter dess passage, att Gladan 

slog runt och sjönk omedelbart. Av besättningen 

på 70 man, så har endast tio man hittats och av 

dessa var det endast sex stycken som var 

levande. Trots den senaste tidens aggressioner, 

så misstänker man inte Pyri, för just denna 

händelse. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda 

i Visby , Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 2:e juni, år 114 PT vid 

17:25  

 

Sheriff griper slavägare 

 

I dagarna grep sheriffen i Leråker med hjälp av 

ett större uppbåd en liga som höll ett tjugotal  

slavarbetare fångna. Arbetarna användes för att 

hugga timmer, ett gott stycke från bebodda 

trakter. Två äventyrare gjorde en rekorderlig 

insats under de inledande spaningsarbetena och 

befriade själva två slavar. Dessa har nu tilldelats 

förtjänsttecknet "Kåstakärven" jämte en summa 

pengar som belöning. Sheriff Ikke säger: "Om 

det inte vore för våra orädda invånare och deras 

känsla för rätt och fel skulle inte dessa slavar ha 

befriats. Fortsätt så!". (Fotnot: trakterna kring 

Leråker har även varit föremål för en 

omfattande brottsutredning angående försvunna 

personer, som i och med detta är avslutad) 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Leråker, Frihetens 

slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

Inkom fredagen den 28:e maj, år 114 PT vid 16:10  

 

Ny rälsvägslinje leder till Nya China 

 

Det är med stor glädje som jag Friherre Jochen 

Gaxlittizich Direktör för G&J Trading INC nu kan 

meddela att vi G&J Trading INC påbörjat en ny 

rälsvägslinje med sträckning mot Nya China. Linjen 

kommer att utgå i från Grizzely-leden som redan idag 

sträcker sig upp mot utkanterna av nordöstra Estland. 

Men redan idag så har kontakter tagits mellan G&J 

Trading INC och olika representanter för styrande i det 

Nya China för anläggandet av rälsvägen och även andra 

transportsätt som G&J Trading INC förfogar över. 

 

   Rapporterat av Friherre Jochen Gaxlittizich i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e maj, år 114 PT vid 20:23  

 

Anarki hotar nygrundat samarbete 

 

Den av Kejsar Thorulf tagna kontakten med det s.k. 

Nya China hotas nu av det rådande anarkistiska läget i 

regionen. Ett flertal småhövdingar har förklarat sina 

kungsfömen oavhängiga Peking och Kejsar Chiang Kai 

Chek. Enligt officiellt uttalande igår förklarade därför 

Kejsar Thorulf  Skarprättare att det beskydd som 

karavaner lovats på vägen mellan de båda 

kejsardömena nu  

tillfälligt kommer att upphöra tills dess att situationen 

stabiliserats. Erik af Silfverstierna, handelsman som 

"tradar på rutten" säger till er utsände att "Nu har det 

blivit för mycket. Gulingarna kan inte hålla sams. Då 

blir det vi som får lida! Jag tycker personligen att  

Kejsar Thorulf iallfall kunde upprätta någon form av 

koloni därborta." 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Peking, Nya China, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 20:e maj, år 114 PT vid 17:34  

 

Fräckt Badmode Från Ateljé Waruzzka! 

 

Igår hade Ateljé Waruzka i Gdynia sin vår visning av 

årets nya badmode. Storpolens ekonomi skall ju vara i 

ett uppsving men det kunde man inte ana på den mängd 

tyg som ingick i de nya badmodet, sällan har 

undertecknad sett så lite tyg som skulle täcka så mycket 

hud. För inte nog med att det var de mest minimala 

tygstycken som någon satt en nål i, tyget var dessutom 

så tunt att det knappt existerade. 

Det enda som inte var lättviktigt på dessa baddräkter 

var prislappen. Mitt råd till de som kan tänkas köpa och 

bära dessa baddräkter, skynda er till erat närmast gym 

och träna, träna, träna, för i dessa "kläder" kommer ni 

att kunna skärskådas in i minsta detalj. PS. Mormor gå 

inte ned till stranden i sommar, du vet att ditt hjärta är 

svagt. Ds. 

 

   Rapporterat av Pearl Cisco i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 19:e maj, år 114 PT vid 00:37  

 

Vårkänslor! 

 

Våren har äntligen kommit till vår fagra Stad. Överallt 

så kan man se och höra hur kaféerna snickrar på sina 

uteserveringar och nyförälskade par för sig längs med 

kajerna och promenadstigarna. Och över alltsammans 

höres Skräppligefinkarnas fagra sång. 

Det är verkligen en fröjd att bo i våran kejsares rikes 

vackra Huvudstad. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman Skräpplingebladet i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 2:e maj, år 114 PT vid 19:32  

 

Vårfest uratade - vems var felet? 

 

"Fler än trehundra personer åkte till Knallberget förra 

året. Då tycker man bylingen kunde vart bättre 

förberedda det här året!". Orden kom från Fru Edith 

Mellansjö, som flytt undan oroligheter i samband med 

festligheterna kring Knallberget, lokalt uppskattad för 

sina många uppträdanden, politiska utspel och 

spektakel. När "bylingen" sett till att det värsta lagt sig 

hade man arresterat ett tjugotal för "störande av 

ordningen" och två för "förberedelse till grov 

allmänfarlig ödeläggelse". "Bylingen" rapporterade 

dessutom att den efterspanade Ruben "Nejlikan" af 

Björneborg synts i trakten strax innan festligheterna 

urartade. Det gjorde att man intog högsta beredskap. 

Enligt eder  

Kenta gjordes däremot inget för att skydda de 

muterade som sökt sin tillflykt till 

"bylingens"kampement strax utanför (fotnot: de 

flesta av besökarna på Knallebergsfesten är icke 

muterade). Skam åt "Bylingen"! 

 

  Rapporterat av Kenta Hötjuga i Bollenäs, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 28:e mars, år 114 PT vid 

23:07  

 

Adelsmän i het duell 

 

De två unga friherrarna Pierre och Jean af Gudmund 

duellerade med oväntat resultat på flodångaren 

Augustus den gångna veckan. Upprinnelsen sades 

ha varit en inbördes trätan under många år om 

maktövertagandet i faderns barnoni Tiveden, strax 

norr om H:burg. Då de bägge var tvillingar (ej 

identiska) fanns en allmän villrådesenhet om 

huruvida Jean eller Pierre skulle ärva fadren. 

Duellen inleddes under högljutt meningsutbyte i den 

ena av ångarens två restauranger och slutade på ett 

snöpligt sätt för de bägge inblandade, då det tack 

vare yttre intervention sattes käppar i hjulet för de 

båda duellanterna. Tack vare rådigt ingripande 

förhindrade en herr Askengrå från H:burg 

blodsspillan. Historien förtäljer inte hur, men ett 

envist rykte gör gällande att det hela involverade 

bruket av två hårda järnpannor av större modell. 

 

  Rapporterat av Zeved Kuuk i Flodångaren 

Augustus, Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 26:e mars, år 114 PT vid 00:21  

 

Nygammalt rike återuppståndet - eller? 

 

Med orden "Här ska ett mäktigt rike återuppstå!" 

slog sig Cohen Montgomery för bröstet gångna 

veckan då han på värdshuset "Monokeln & Vasen" 

uttryckte önskan om att se sin förfader 

Montgomerys gamla statsbildning återskapas. 

Genast föll ett antal (inhyrda?) ja-sägare in i  

talkören, varpå våldsam kalabalik utbröt på 

värdshuset. Ordningsmakten fick tillgripa avsevärt 

våld för att skilja kombattanterna åt och flera 

anmälningar av både misshandel, allmänfarlig 

ödeläggelse och det "nya" brottet "Hån av 

republiken" inkom till stadsvakten i Falkmöja. 

 

  Rapporterat av Dreben Mand i Falkmöja, 

Republiken Jemtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

 

 

Inkom fredagen den 26:e mars, år 114 PT vid 00:15  

 

Lag upprör adeln 

 

Flera adelsmän har ljudligt luftat sitt missnöje på 

Casino Nancy efter att Kejsar Thorulf Skarprättare 

antagit ett nytt dekret. Dekret är ett sätt att med 

direkt maktutövning åsidosätta de övriga i 

beslutsordningen, men helt i enlighet med det 

dokument som undertecknades i Skräpplinge för 

114 år sedan. Vad dekretet handlade om? Jo, helt 

enkelt inskränkta rättigheter för adelsmän att fysiskt 

bestraffa sina undersåtar. Detta är numera vid vite 

förbjudet och Kejsaren hoppas förmodligen minska 

risken för väpnade uppror bland de olika 

landsdelarna, då man hoppas på en humanare syn på 

kejsardömet från allmänheten. 

 

  Rapporterat av Colin Ebersprecher i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 9:e mars, år 114 PT vid 03:09  

 

Student arbetade som läkare 

 

Läkarstuderanden Risto Kultakarjala från Vasa 

dömdes i veckan tilll sex års straffarbete på tukthus 

för vad som sades vara ett av de största 

bedrägerierna i Vasas historia. På stadens största 

läroverksanstalt hade RK studerat i ca två år, då han 

tog anställning på stadens största sjukhus, utan att 

vara examinerad eller fullärd. Sedan dess har han 

verkat som läkare på kirurgen under ca ett års tid. 

Ledningen för sjukhuset får nu stark kritik för att 

den inte kontrollerat denne läkare noggrannare. Till 

eder utsände säger professor Toivokoski, 

överläkare på kirurgen på Vasa Sjukhus: -"Med 

de problem vi har med vård av sjuka borde det 

inte vara så svårt att förstå att vi sökte varje sätt 

att komma på en lösning på läkarbristen. Det är 

beklagligt, men det forsätter att vara stor brist på 

läkare och då kan sånt här ske." 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Vasa, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 15:e februari, år 114 PT 

vid 17:58  

 

Kontroversiellt Uppvärmnings Förslag! 

 

Doktor Baumgarten vid hälsonämnden har 

kommit med ett kontroversiellt förslag. 

Nämligen att man skall bygga ett krematorium 

för att ta hand om alla de som dör och som är på 

obestånd (läs kråkberget med omnejd) samt de 

som avrättas för olika brott. Anledningen är dels 

den bristande renhållningen som gör att avlidna 

kan bli liggande länge innan de forslas bort och 

då utgör en smitthärd som kan medföra många 

olika och svåra sjukdomar, ja till och med 

PEST. Det kontroversiella med hans förslag är 

att han anser att krematoriet också skall fungera 

som ett centralt värmeverk.och att man skall så 

att säga använda de avlinda som "bränsle". Eller 

som Doktor Baumgarten mindre finkänsligt 

utryckte det; "Då kan ju de (de avlidna) vara 

staten tillnytta, någon gång i varje fall".  

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 7:e februari, år 114 PT vid 

17:22  

 

Dålig hygien hotar stadsbor 

 

Den avspärrning av de epidemidrabbade 

glädjekvarteren i Nowa Warsawa, till skydd för 

den övriga befolkningen, har utsatts för skarp 

kritik från ledande rådsmän. Eduard 

Zhygimynd, avlägset släkt med nationens 

ledare, hävdar att den hygieniska situationen nu 

är sä katastrofalt dålig inne i avspärrningen att 

t.o.m. friska personer i närheten men utanför 

avspärrningen drabbats av luftburen smitta och 

kolera-liknande sympton. Diaréer, huvudvärk 

och synrubbningar hör till de vanligaste 

symtomen, och läkare som vi talat med 

rekommenderar inte äldre, barn eller personer 

med dålig hälsa att besöka Nowa Warsawas 

norra delar. Gotlands ambassad har meddelat att 

man tvingas söka nya lokaliteter om inget görs 

åt saken. Därmed är det bäddat för nya rabalder 

i stadens styrelse, som alltsedan 

hungerkravallerna för fem år sedan trätt om 

ansvaret för och åtgärderna mot de sjukdomar 

som grasserar i staden. 

 

  Rapporterat av Leopold Donets i Nowa 

Warsawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 7:e februari, år 114 PT vid 

17:12  

 

Alkoholförgiftning orsakar dödsfall 

 

Sexton personer fick föras till sjukhus efter ett 

bröllop i stadsdelen Bazaren natten till lördagen. 

Under middagen hade serverats alkohol som 

sades härstamma från den förbjudna zonen norr 

om Hindenburg.  

Doktor Dottore på Hindenburgs centrallasarett 

säger: 

- Förgiftningens orsak är en ljusgul vätska som 

påminner om vitt vin till lukt, smak, färg och 

viskositet. Analyser visar att det rör sig om en 

toxisk substans, relativt lik maskrosvin. 

Samtliga intagna hade inmundigat stora 

kvantiteter av drycken.Fem personer avled till 

följd av förgiftningen, och tre personer 

kvarstannar tillsvidare på lasarettet för 

observation. Polisens förhör med festarrangören 

avslöjade att ett sällskap äventyrare från 

Dängeberga sålt vätskan, och påstått den vara 

vin. Utredning pågår, men kapten Shatå-Sisodär  

varnar för att dricka något alls som hämtats ur 

den förbjudma zonen. 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 



via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e februari, år 114 PT 

vid 18:57  

 

Eftersökta gäckar militär 

 

Sedan ett antal veckor ryktas det om att 

befrielsefronten "Djurens rätt" enrollerat 

utländska legosoldater i sin tjänst. De sågs enligt 

uppgift senast i kloakerna i Nekropolis, men är 

sedan dess spårlöst försvunna. Man söker 

speciellt efter en muterad katt av ospecifierad 

ras med  

äventyrarbakgrund. Militär söker efter de fyra 

till sex man starka legoknektsbandet som i 

folkmun kommit att kallas "Främlingarna från 

andra sidan". Militär som eder utsände kontaktat 

säger att en ospecifierad summa (läs: stor) 

kommer att utbetalas för tips som leder till 

gripandet av dessa individer. Samtidigt 

meddelas att en kollaboratör till de efterspanade, 

en kapten Isokyrpä från Hindenburg, förhörts 

om deras låtanden och göranden med stor 

framgång för förhörsledarna. 

 

  Rapporterat av Preben Mand i Nekropolis, 

Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e februari, år 114 PT 

vid 18:51  

 

Äventyrare upprör letter 

 

Flera protestaktioner har de senaste dagarna 

riktats mot äventyrare som synts inne i Riga. En 

ledare för en av pöblarna, Ivan L Endlejev, 

säger till Heliografen: -Nu får det jämran i mig 

vara nog på allt detta vansinne! I flera år har vi 

fått stå ut med allt från mutantkosacker tilll 

hagelstormar och nyfikna äventytrare! Allt de 

ställer till med är ofog! Vi kan inte protestera 

mot vädret, och kosackerna tänker vi inte mopsa 

mot, men ÄVENTYRARNA!!!” Inne i Riga 

pågår just som detta meddelande når fram till 

Heliografen massarresteringar på alla som inte 

talar felfri lettiska och/eller bär typiska 

vildmarksattiraljer inne i staden. Ledningen för 

ordningsmakten låter meddela att alla som vill 

får delta i sökandet efter kontranationalistiska 

element. Skottpengar är utlovade. Härmed 

utfärdas alltså varning för speciellt pyriska 

resenärer  

utan guider att färdas ensamma i Lettland.  

 

  Rapporterat av Frank Hool i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 29:e januari, år 114 PT 

vid 12:57  

 

Gotland Har Hög Tekno Slagskepp! 

 

Enligt hemliga informationer så har Gotland ett 

hemligt vapen i form av ett hemligt Hög 

Teknologiskt Slagskepp från de gamlas tid! 

Slagskeppet skall vara gömt på en hemlig bas 

placerat på en hemlig plats någonstans efter 

Österhavs kusten.  

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 24:e januari, år 114 PT vid 

22:23  

 

Vintern behåller sitt Järngrepp. 

 

Enligt Kräppsta Jonas den kände 

väderspåmannen från byn Kräppsta strax utan 

för Hindenburg, så kommer vintern inte släppa 

sitt järngrepp om vår fagra stad innan den 29 

mars. Så tills dess får vi njuta av fader rimfrosts 

utsmyckningar på våra fönster. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman 

Skräpplingebladet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 16:e januari, år 114 PT vid 

00:42  

 

Mystiskt fynd intresserar nedfryst 

 

En bonde vid namn Aaron Kaspersson i det lilla 

samhället Nergårda orsakade en arkeologisk sensation 

när han upptäckte ett flertal lerskivor med mystiska 

inskriptioner på i sin åker. Detta inträffade i våras vid 

sådden, men har inte kommit till kännedom förrän nu, 

då mannens nyfikenhet fick honom att kontakta en 

nedfryst som rest i området. Denne sade sig var 

intresserad av saker från de Gamles tid och särskilt, 

visade det sig, av dessa tingestar. Utseendet är som en 

mindre, jordfärgad skiva, omkring 15 cm i diameter och 

ca 1 cm tjock. Vikten är ca 300 gram. Den f.d. 

nedfryste, professor Stefan Wiktor Silfverpååle, är även 

intresserad av andra skivor som motsvarar dessa skivor. 

"Detta är STORT! Mycket stort...!" säger professorn. 

Han har givit sin vistelseadress till Heliografen, så att 

intresserade, samlare, äventyrare och andra som kan 

tänkas ha liknande skivor, kan kontakta honom. 

 

  Rapporterat av I Jonasson i Simris, Frihetens slättter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 16:e december, år 113 PT vid 

01:41  

 

Fräcka Julklappar! 

 

Från Siv Gunlögsons ateljé i Visby så kommer en ny 

serie fräcka och raffinerade underkläder som säkert 

kommer att ges bort som julklappar till bägge de 

inblandade parterna. Men vi får lov att rekommendera 

att dessa julklappar delas ut efter det att barnen gått och 

lagt sig  

och mormor gått hem. 

 

   Rapporterat av Pearl Cisco i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 25:e november, år 113 PT vid 

17:49  

 

Masskidnappningar! 

 

Det har kommit till vår kännedom att i minst två byar, 

så har nästan alla innevånare blivit kidnappade av 

mystiska varelser. Bland de få som man funnit kvar 

lämnade, så är det ett mycket litet antal överlevande. 

Av dessa få som dessutom klarat att förhöras, så har 

alla lämnat likartade uppgifter. Att man blivit överfallna 

av väldiga maskiner som liknade trollsländor och från 

vilka de kom en sövande dimma. Vidare så beskriver 

man varelserna som kommer ut ur maskinerna som 

stora och människoliknade, men med hud som järn och 

med vapen som sprutade eld eller dödande ljus. Dessa 

varelser tar med sig nästan alla som blivit sövda, men 

vissa dödar de så fort de ser dem. 

 

   Rapporterat av Ole Henning i Polkafjord, Sörlandet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 20:e november, år 113 PT vid 

23:55  

 

Snåriga Ägarförhållanden! 

 

Att G&J Trading. INC. har snåriga ägarförhållanden 

visade sig med all tydlighat när "de fem bröderna" 

försökte tillskansa sig kontrollen över bolaget genom en 

fräck aktiekupp, men fick lov att be om en 

intervinnation från Stor Konungen, för kunna att bryta 

affären. Men exakt hur snåriga ägarförhållandena var 

visade sig inte innan den tragiska bortgången av J. 

Grizzely den 24:e februari innevarande år, herr Grizzely 

var en av huvudägarna och tillika initiativtagarna 

bakom företaget. Då man inte kunnat finna något 

testamente från herr Grizzely (men flera med honom 

som arvinge?) så har en stor mängd advokater jobbat 

övertid med att försöka bringa ordning över vem eller 

vilka som skall ta över herr Grizzelys del i företaget och 

de dotterbolag där han hade del. Det enda man kan säga 

med säkerhet är att ingen Gotlänning kommer att få del 

i tillgångarna, det gjorde herr Grizzely klart vid ett 

flertal tillfällen. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 7:e november, år 113 PT vid 02:54  

 

Oförklarlig Dödsolycka. 

 

I går dödades Baron Levis Faddmani, i en mystisk 

olycka. Baronen var ute och testade sin nya kanon som 

han funnit för några månader sedan.När han plötsligt 

fick en meter lång metallkon rakt i huvudet. Konen 

träffade med så våldsam kraft att den trängde rakt 

igenom den stackars Baronen och borrade ner sig cirka 

en halv meter i marken, mellan hans fötter. Döden 

var ögonblicklig. Forskare har försökt komma 

underfund med vad konen skall haft för funktion, 

förutom att döda den stackars baronen, men när 

man öppnade den så var dess innehåll bara en solid 

klump av svartnat material som luktade illa.  

 

   Rapporterat av Taimi Tamijarvi för Tallinnytt i 

Tallin, Estland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 4:e november, år 113 PT vid 

02:47  

 

Falsk Doktor Lemlästar Patienter! 

 

Polisen i Hindenburg jagar en falsk doktor som 

lemlästat flera av sina patienter. Att denna kvackare 

fått arbeta ostört så länge beror på att han gjort 

såkallade välgörenhets operationer på patienter 

boende på kråkberget. Bland operations 

"instrumenten" så har polisen hittat en vinkelslip, en 

låsdyrkningsutrustning, stekspadar, borrmaskiner 

och mycket annat, allt uppenbarligen använt helt 

utan spår av desinfektionsmedel. Hans "yrkes" 

namn var Dr Ordnung och signalementet är, en kort 

växt panter eventuellt med svart päls, men med 

både grå och kala fläckar. Just denna gråa päls och 

kala fläckar har tydligen gett pantern en något 

distingerat utseende, vilket bidrog till att hans 

stackars patienter litade på honom. Alla som kan ge 

användbara tips om denna slaktares vistelseort, 

kommer att belönas rikligt. 

 

   Rapporterat av Överintendent Karl Af Linne i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 31:e oktober, år 113 PT vid 

15:51  

 

Ny Fabrik Etableras! 

 

GDW är namnet på den nya fabriken som nu börjar 

ta form utanför Radomsko. Den är placerad utanför 

staden, bortanför GZW och GKW´s 

fabriksanläggningar men nära G&J´s rälsväg, då ett 

stickspår leder in på fabriksområdet. Tydligen 

behöver fabriken stora mängder av jätteormbunkar, 

så väl stammar som bladen, till det de skall 

producera. GDW har gjort ett avtal med G&J om 

transporter från zonområdet till Radomsko fabriken. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för Hertigens 

Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 30:e oktober, år 113 PT vid 

21:14  

 

Revolutionerande Uppfinning! 

 

Kampa Tereksavi i Borgarträsk har uppfunnit ett 

nytt bränsle eller kanske man kan säga ett nytt sätt 

att driva vissa motorer från "de gamles tid". Kampa 

var mycket förtegen om hur han fått idén men 

upprinnelsen var att han funnit ett fordon från "de 

gamles tid" närmare bestämt en som det står på 

sidan "Lada Naiva" vilket verkar var någon form av 

terrängfordon. Själva uppfinningen ser ut som en 

storgryta med eldstad undertill. I grytan lägger man 

träkol och sen tänder man eld i eldstaden under då 

på något sätt (det är det som är hemligheten) bildas 

bränslet som kan driva motorn. Bränslet som är i 

gasform blåses via slangar in i motorn som då går 

(fast inte så bra som en motor som får NBB). 

Kampa kallar utrustningen för Genvägsgas då den 

innebär en genväg till drift av vissa motorer samt att 

den kommer att vara mycket billigare i drift än 

NBB drivna fordon. Militären har visat stort intresse 

för uppfinningen.  

 

   Rapporterat av Lampi Stampi i Ykyuskaneva, 

Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 22:e oktober, år 113 PT vid 

13:34  

 

Playbeings redaktion utsatt för sabotage 

 

I dag så utsattes tidningen Playbeing för ett 

sabotage iscensatt av organisationen S.K.F. (Synden 

Kan Förstöras). 

Organisationen bröt sig in på redaktionen och 

förstörde diverse fotonegativ och påbörjade artiklar 

samt att man försökte förstöra tryckpressen. 

Organisationens ledare Fru Elsa Gojje svarade 

bredvilligt på mina frågor innan hon fördes bort 

av ett par mycket generade konstaplar ur 

poliskåren. - Fru Gojje vad hoppas S.K.F. uppnå 

med dessa handlingar? - Vi vill förhindra 

ytterligare ohämmad otukt. - Jag förstår inte 

riktigt, kan ni förklara er? - Redan i dag så kan 

man se djur som parar sig med varandra på 

öppen gata och får dessa  syndens förespråkare 

som de vill så kommer vi snart att se allehanda 

mutanter följa sina inre böjelser och kopulera 

mitt i bland hederligt folk!! 

- Vad menar ni redan idag att man ser djur som 

parar sig på öppen gata? - Titta där borta skriker 

då Fru Gojje. Och där borta så håller mycket 

riktigt två byrackor på att försöka para sig. - 

Men Fru Gojje det där är ju ett par ointelligenta 

djur. - Ha som om den vanlige mutanten skulle 

vara mer intelligent! Ungefär här så förs Fru 

Gojje bort av ett par konstaplar. 

 

   Rapporterat av Horst Landvetter Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 14:e oktober, år 113 PT vid 

00:26  

 

Priskrig mellan Rälsvägar! 

 

Den nystartade rälsvägen som går raka spåret 

mellan Gdynia och Radomsko har 

uppenbarligen gjort det besvärligt för G&J som 

tidigare hade i stortsätt monopol på 

rälsvägsförbidelserna inom Storpolen. Denna 

nya rälsväg som drivs av J.Macgreggor kan 

genom sin rakare sträckning helt utkonkurrera 

G&J vad det gäller transporttider. Så G&J´s 

enda möjliga motdrag är att sänka priserna på 

biljetterna, för de resenärer som vill åka mellan 

Gdynia och Radomsko. Än så länge har 

Macgreggor inte gjort något motdrag och 

dessutom verkar hans rälsvägslinje inte speciellt 

drabbat av G&J´s manövrar. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 7:e oktober, år 113 PT vid 

03:16  

 

Ulvriket Stal Hemliga Kanonritningar. 

 

För några månader sedan så utfördes en fräck 

kupp mot GKW. Eller Grosse Kanonen 

Werkstadt här i Gdynia. Trots tungt beväpnde 

vakter och diverse avancerade larm så lyckades 

ändå förövarna ta sig in och stjäla några mycket 

hemliga ritningar. Nu så framgår det av interna 

rapporter inom Ulrikets militär som en av 

Storpolens diplomater fått skickad till sig från 

en missnöjd överste i Ulvrikes arme, att Ulvriket 

har långt gångna planer på att bygga ett par 

stora befästningar på vardera sidan om passagen 

mellan Österhavet till Nordhavet. För att kunna 

få fram kanoner som kan beskjuta mål så långt 

ut från land och med så stora projektiler som 

möjligt, så skickade man in några av sina bästa 

spioner och agenter för att själa den kunskap 

som man själv saknade. Lyckas Ulvriket 

konstruera dessa kanoner så riskerar vi blir 

instängda i Östehavet. Då Ulvriket kommer att 

kunna skära av sjöförbindelserna mellan 

Österhavet och Nordhavet. 

 

   Rapporterat av Stephan Wasilixy i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 5:e oktober, år 113 PT vid 

16:16  

 

Ångpanna orsakade översvämning 

 

En ångpanna som byggts av amatörer ifrån 

Storpolen i bazarkvarteren sprängdes 

härförleden. De intilliggande husen evakuerades 

på inrådan av de storpolska "uppfinnarna" strax 

innan explosionen inträffade, och dödsfall 

undveks troligen tack vare detta. Dock 

översvämmade åtta  

fastigheter längs samma gata. Kejsar Torulf 

låter meddela att man snart kommer att stifta en 

lag som gör det straffbart att försöka konstruera 

tingestar som kan skada, om man inte på 

förhand fått tillstånd från den nyinstiftade 



Kejserliga Prövorätten. Lagen beräknas träda i 

kraft kring årsskiftet. 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 4:e oktober, år 113 PT vid 

18:42  

 

Känd Talare Försvunnen! 

 

Igår rapporterades den kände talaren Per Albiyn 

Hannsson officiellt försvunnen. Men hans 

frånvaro rapporterades redan i tisdags. Men nu 

har det gått ytterligare tre dagar utan att man fått 

minsta bevis på vart han befinner sig. Varvid 

man nu går ut med denna omfattande 

efterlysning. 

 

   Rapporterat av Mugnas Fluggt Jämtbladet i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 3:e oktober, år 113 PT vid 

20:37  

 

Olycka får rättsligt efterspel 

 

Den för något år sedan förgiftningsdrabbade 

huvudstaden i Mountainside drabbades av ännu 

en olycka härförleden. I samband med 

grävandet av en ny brunn i staden stötte 

brunnsborrare på en tingest som såg ut att 

härröra från "de Gamles Tid". En 

cylinderformad metallbehållare av större format, 

med texten "Jolt", grävdes fram och man 

forslade bort tingesten till en gammal soptipp då 

den bedömdes vara av ringa värde (bl.a. hade 

den blivit rejält rostig). Utan bevakning 

anordnad kunde så okända lycksökare ta sig in 

på soptippsområdet. Dessa har troligen försökt 

öppna cylindern med något tillhygge. Resultatet 

blev att en formlig kaskad av vätska sprutade ut 

över soptippen, och den okända tingesten begav 

sig med ett brak genom staketet och rakt mot 

brunnen, där oskyddade sovande arbetare 

uppehöll sig. Två arbetare dödades 

ögonblickligen och tre skadades. Dessas 

familjer kräver nu staden på skadestånd i en 

process. Förutom detta har man nu fahågot för 

att den nya brunnens vatten förgiftats av 

vätskan, som inte kunnat analyseras närmare. 

Jag, Rurik Basset, följer givetvis upp historien 

och meddelar hur domen föll i fallet så snart jag 

hör något. 

 

  Rapporterat av Rurik Basset i Bergen, 

Mountainside, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 26:e september, år 113 PT 

vid 21:16  

 

Ny Staty Avtäckt. 

 

Idag så avtäcktes en ny staty i Gubbängen. Det 

är Överste Jeremia Granhult som fått denna 

hedersbetygelse tilldelad sig för sina insatser. 

Och då framför allt för den gången när han 

räddade Kejsaren från ett kidnappningsförsök, 

utfört av den fräcka organisationen "Gatans 

Barn". 

Överste Jeremia (då major) ådrog sig svåra 

skador och kan nu endast utföra stabstjänst. Vid 

avtäckningen av statyn och under kejsarens 

tacktal, så kunde inte ens denna stålhårda soldat 

hålla tillbaka en tår av rörelse.  

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman 

Skräpplingebladet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 23:e september, år 113 PT 

vid 00:27  

 

Benknäckar Gänget Fick Spö! 

 

Ett stort antal ur det beryktade Benknäckar 

Gänget, fick i går uppsöka närmaste läkestuga. 

Detta då de anfallit fel lilla nasse. De råkade 

olyckligtvis (för deras del) anfalla Heinz 

Spatzennazze kusin till den kände Spetsnazze. 

Heinz Spatzennazze beskrivs av hans kusin, 

som "djä-ligt liten men f-n så elak och djä-la 

stark". Spetsnazze fortsätter med en längre 

historia från hans dagar som legosoldat och "den 

lille f-n"  

figurerar ofta och framträdande. Vi vill härmed varna 

våra läsare från att ge sig på ett litet vildsvin, (längd ca: 

1.45) om ni har otur, så är det inte den vildsvinsunge ni 

trodde, utan en av de vildaste legoknektarna som drar 

runt i norden. Undertecknad skriver detta med hjälp av 

en penna i munnen, då mina armar och ben är brutna på 

sammanlagt 14 platser. På vägen hem efter intervjun 

råkade jag klappa, det jag trodde var en vildsvinsunge 

på huvudet och säga "lille vän borde du inte vara 

hemma och sussa i din säng vid den här tiden?" 

 

   Rapporterat av Pråg Roggenfelt i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 16:e september, år 113 PT vid 

17:30  

 

Katastrofal fartygsolycka. 

 

Ett av handelshuset Adlers fraktfartyg vid namn Måsen 

sjönk med alle man och full last strax norr om 

Tuboriggrund. Enligt ögonvittnen på land så 

exploderade fartyget plötsligt och utan synbar 

anledning. Inga andra båtar eller farkoster fanns inom 

synhåll. Ulvrikets flotta agerade med berömvärd 

snabbhet och skickade ut patrullbåtarna Vargen och 

Ulven från sin bas här i brisbrygga. Tyvärr kunde de 

bara fiska upp tre stycken sjömän och alla var redan 

döda. Handelshuset Adler säger i en kommentar att de 

misstänker någon form av attentat. De vill inte ge något 

svar på vilken sorts last Måsen medförde, men vi har 

fått indikationer på att den skall ha varit väldigt 

värdefull. 

 

   Rapporterat av Roy Rammel i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 10:e september, år 113 PT vid 

23:20  

 

Fräck Ny Klädkollektion 

 

Miriam Kroazlova´s nya klädkollektion har rönt mycket 

stor uppmärksamhet i Storpolen. Madam Kroazlova har 

denna gång även tagit med en ny och fräsch för att inte 

säga fräck klädstil också åt de stora djuren. Under 

uppvisningen på klädeshuset Kroazlova, så hördes 

många häpna och nästan förlägna flämtningar när de 

inbjudna, besåg de nya kreationerna. 

 

   Rapporterat av Pearl Cisco i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 1:e september, år 113 PT vid 

18:46  

 

Karantän utlyst i Nowa Warsawa 

 

Karantän har utlysts i stadsdelen Povornamje i Nowa 

Warsawa i Storpolen. Efter flera dagars isolering hålls 

nu över ettusen personer, varv flera barn, inspärrade i 

stadsdelen medelst barrikader och vattengravar. Stadens 

invånare har organiserat vaktkedjor och patrullerar den 

svårövervakade stadsdelen (Not: Povornamje är stadens 

s.k. glädjekvarter). Den gotländska ambassaden har 

under ledning av Jeorj Padrenko ordnat insamlingar till 

förmån för de som sitter i karantän och ber via 

Heliografen om stöd för de drabbade. Undertecknad har 

ännu inte kunnat ta sig in för att bekräfta rykten om 

sjukdomen, men torde med beväpnad eskort kunna 

företa en guidad tur senare i september. 

 

  Rapporterat av Frank Hool i Nowa Warsawa, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 5:e augusti, år 113 PT vid 01:34  

 

Seriemördaren slår till igen! 

 

Vad gör polisen? Igår hittades det nionde offret för den 

seriemördare som härjar i vår stad. Liksom de tidigare 

åtta offren, saknade Frk. Emelia Kugges kropp både 

armar och ben. Polisens enda kommentar är "Inga 

kommentarer." 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Svartstena, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e augusti, år 113 PT vid 14:20  

 

Eldsvåda på kråkberget! 

 

En eldsvåda flammade sent igår kväll upp på 

Kråkberget. Två hela kvarter av träkåksbebyggelsen 

blev lågornas rov. Enligt vittnen uppstod flera små 

brandhärdar inom ett litet område, som sedan snabbt 

spred sig och växte samman till en jättelik brasa! 

Polisen misstänker att branden var anlagd, men 

uttryckte samtidigt en försiktig kommentar om att 

"Det i alla fall rensar upp där borta en smula". 

 

   Rapporterat av F. Enris Ulfvén i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e augusti, år 113 PT vid 

14:15  

 

Det femte uppbådet återvänder hem! 

 

Reggressionisternas femte uppbåd dvs. deras femte 

större samlade tåg till någon av alla de förbjudna 

zonerna återvände hem igår. Som vanligt var deras 

övertäckta kärror fullastade med diverse 

högteknologiska fynd från förr. Allmänheten 

inbjudes att beskåda förstörandet av dessa vid en 

offentlig tillställning i organistaionens 

fästningsliknande tillhåll i centrala Hindenburg! På 

frågan om de hade något att göra med de envisa 

ryktena om organisationens inblandning i de 

eventuella händelserna i Riga och Lettland fick vi 

bara undvikande svar. Exakt vad kommentaren 

"Hela världen ska snart bli varse vad hammaren och 

äran kna göra", från en medlem som snabbt tystades 

ner betyder återstår att se. Som vanligt vill vi inte 

spekulera... 

 

   Rapporterat av F. Enris Ulfvén i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e augusti, år 113 PT vid 

14:10  

 

Rykten från Riga 

 

Återvändande handelsresande från Riga i Lettland 

meddelar att de när de lämnade staden bakom sig på 

avstånd kunde höra skottlossning i staden. Om detta 

har något samband med ryktena om de strider som 

sägs ha börjat rasa runt om på den lettiska 

landsbygden återstår att se. Envisa rykten gör 

gällande att sekten regressionisterna ligger bakom 

det hela. Vi har inte kunnat nå organisationen för en 

kommentar. 

 

   Rapporterat av F. Enris Ulfvén i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e augusti, år 113 PT vid 

14:07  

 

Nya dekret från kejsaren. 

 

Kejsaren låter härmed i ett nytt dekret meddela att 

alla undersökningar om NN omedelbart skall 

upphöra. Enligt våra källor är NN inom 

underrättelse och säkerhetsväsendet det samma som 

"Nätverket Nemesis" - En grupp av vidriga PSI-

mutanter vars enda mål är split och söndring i vårt 

ärorika samhälle. Våra källor hade bara en 

kommentar till vår fråga om huruvida 

undersökningarna ändå skulle fortgå - "Inga 

kommentarer". 

 

   Rapporterat av F. Enris Ulfvén i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e augusti, år 113 PT vid 

14:03  

 

Ohederliga affärsmän 

 

I dagarna kom det till vår kännedom att ett gäng 

oseriösa handelsmän från Hindenburg, efter att ha 

kört sönder en brygga i vår fina hamnbassäng lurat 

till sig en last timmer och sedan betalat denna med 

ogiltiga betalningsmedel, enedan det handelshus 

som gett ut de aktuella sedlarna alldeles nyligen gått 

i konkurs. De skyldiga är efterspanade i hela 

Finland och en belöning om 5.000 Finska Markii är 

utlyst på dem. 

 

   Rapporterat av M. U. Tantti i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 29:e juni, år 113 PT vid 

21:03  

 

Nedgrävda skatter hitadde på soptipp 

 

Ett antal hundra konserver, flera gjutna 

järnbalkar och sexton tusen liter okänt bränsle 

blev resultatet av den stora genomsökartävling 

som Fredrik Grönberg anordnat på en upptäckt 

soptipp från de gamles tid. Soptippen återfanns 

eftersom gaserna den avgav gav näring åt ett 

antal  bombarträd och en lil vilka terroriserade 

de näraliggande byarna. Fredrik Grönberg låter 

hälsa att vem som helst får genomsöka 

soptippen, men att dessa skall lämna 30% av det 

hittade till honom, som tack för att han håller 

fyndplatsen öppen för allmänheten. Som svar på 

frågan om varför han inte själv hävdar 

överhöghet över fyndet svarar han: "Det är väl 

inte så svårt att förstå? Jag slipper riskera något, 

men får ändå mer än min beskärda del av, om 

uttrycket tillåts, memman." 

 

  Rapporterat av Rurik Basset i trakten av Vaasa, 

Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 28:e juni, år 113 PT vid 

00:14  

 

Playbeing öppnar kontor i Visby 

 

Äntligen står det klart att inte bara Hindenburgs 

invånare får tillgång till den schysstaste blaskan 

i Skandinavien. Nu kan även Gotlands 

storstadsmänniskor gotta sig åt våra hemma-hos 

reportage, konstnärliga bildupplevelser och de 

snyggaste rattarna som går att fånga på bild. 

Playbeing öppnar med att ge ut ett extra tjockt 

premiärnummer innehållande det bästa godiset 

under de sista 10 åren. Det blir garanterat svettig 

läsning för er med dåligt hjärta och därefter kör 

vi på stenhårt med ett premiärparty som Visby 

aldrig tidigare skådat. Se upp moralkärringar, 

synden är här nu! Fjärde juli är datumet då 

Visby tappar oskulden! 

 

Er ödmjuke rikshingst! 

Izor Siffredi 

 

   Rapporterat av Izor Siffredi i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 22:e juni, år 113 PT vid 

23:14  

 

Professor löper amok på universitet 

 

På matematiska fakulteten på universitet löpte i 

helgen professor Adam Zachrisson amok och 

skadade förutom sig själv två vakter samt två 

okända äventyrare från Troms. Orsaken är inte 

känd, men flera av studenterna har vittnat om att 

professorn angripit de två äventyrarna med 

knytnävarna. De två har ännu inte anmält det 

inträffade, enligt polisen i Narvik. 

 

  Rapporterat av Loar Trudesson i Narvik, 

Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 22:e juni, år 113 PT vid 

23:11  

 

Mystiska ljussken 

 

Mystiska ljussken rapporteras ha synts i området 

kring Girons ruiner. De fåtal nomadstammar 

som befolkar trakten talar om "andars hämnd" 

och "respektösa vandaler". Norrlands 

ordningsmakt meddelar att någon eller några 

tagit sig in på förbjudet område. Eder utsände 

kan inte avgöra om det rör sig om en nyupptäckt 

zon från de gamles tid, eller om det rör sig om 

något som staten Norrland vill hålla hemligt. Ett 

antal äventyrargrupper har redan setts utrusta sig 

i Ume och från Hindenburg hörs bl.a. Nicholas 

von Rijn kommentera: "Låt dem hållas, 

ungdomarna. Tids nog upptäcker de säkert att 

allt bara rör sig om naturliga förklaringar som 

det inte var värt att resa två veckor i snöstorm 

för.". Vid denna rapport stod det inte klart om 

någon känd äventyrargrupp utropat sig 

ansvariga för ljusskenen. 

 

  Rapporterat av Frank Hool i trakten av Girons 

ruiner, Norrland, 



via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e juni, år 113 PT vid 

16:50  

 

Hemlig organisation bakom dödsfall 

 

Flera uppmärksammade dödfall på Frihetens 

slätter har nu fått ett namn som sätts i samband 

med dem. Organisationen "Göingeflickorna" har 

under Festivalen i Göinge gjort följande 

uttalande via ett bud: "De har varit irriterande 

och motbjudande, i bästa fall harmlösa. På 

senare tid allt mer sluga och intrigerande. Vi har 

sett på hur flertalet mutanter låter oss vanlig 

hederliga, normala människor slita för dem. Nu 

kan vi inte tolerera detta längre! Vi manar till 

kamp mot alla mutanter och ser med stolthet att 

våra systrar gjort gemensam sak med alla de 

övriga som vill se ett mutant fritt Frihetens 

Slätter! Varningar sändes härmed ut till 

släktingarna till Efraeem Akrabakylsson, 

Schneider Horst, Verånikka Hasselblatt och 

Hugo Spetznasse! Se upp så det inte går för er 

som för dem vi tagit av daga!" Meddelandet 

utlöste våldsamma kravaller, och man tvangs 

stoppa Festivalen sedan folkmassor skymfat 

varandra och ordningsmakten funnit det för gott 

att avsluta det hela innan någon eller något tagit 

eld. 

 

   Rapporterat av Octavio Numeri i Göinge, 

Frihetens slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e juni, år 113 PT vid 

16:25  

 

Svår stank plågar Lilla Köping 

 

Från den forna läroanstlaten "Universitetet" har 

under den forna helgen utsöndrats den vidrigaste 

odör. Lilla Köpings invånare har flera gånger 

försökt undersöka vad som orsakat stanken, men 

då den forna skolan varit förseglad under 

hundratals år har ingen kunnat komma in. Detta 

tills den lilla äventyrargruppen känd som D7 

vågat sig på att med gammal teknologi spränga 

sig in i byggnaderna. Man fann då ett tusental 

lik, pulvriserade av ålder samt en stor mängd 

papper, vilka nu sänts till Hindenburg för att 

uttydas. Man spekulerar i att det en gång varit 

plats för tillbedjan av små färgade bitar och 

papper med helig text på. De flesta av de döda 

bar vid tillfället både "böne-kort" och 

"färgbitar". Kejsarens rådgivare har nämnt en 

religion som var mycket suspekt under de 

gamles tid, något kallat "Tragic", och som sades 

ligga bakom dödsfallen i "templet". 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Lilla Köping, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 20:e maj, år 113 PT vid 

23:20  

 

Myggplåga Befaras! 

 

Enligt flera av varandra oberoende iakttagare så 

har man sätt spår av sjuårs myggor uppe på 

myrarna. Detta är mycket oroande rapporter då 

dessa väldiga myggor sällan rapporteras i så 

stora antal som det nu är frågan om. För de som 

inte vet vad en sjuårs mygga är så kommer här 

en kort beskrivning. Detta är en mygga som har 

en vingbredd på 18 centimeter och som kan 

suga i sig 5 centiliter blod. Den rör sig normalt 

ensam men ungefär vart sjunde år så kan den 

samlas i stora svärmar på allt mellan 10 till 

uppemot 5000 myggor som rör sig över landet 

och bokstavligen suger rent på blod. Förra 

gången mastodont svärmar av det värsta slaget 

drabbade vårat land omkom mer än 2000 

innevånare och antalet djur och boskap som dog 

kan man bara gissa. För mer information ta 

kontakt med turistinformationen i Ume. 

 

   Rapporterat av Torne Dahlén i Ume, 

Norrland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 8:e maj, år 113 PT vid 

12:28  

 

Pyri Bakom Attentat! 

 

Det är nu bevisat att det var Pyriska agenter som 

utförde attentatet mot vår flottbas här på Gotland. Vår 

ambassad i Hindenburg har lämnat över en mycket 

skarp protestnot där man kräver att Pyri omedelbart 

slutar upp med sådana här terroristfasoner. Man kräver 

också att de skyldiga skall lämnas ut för att stå inför en 

rättvis domstolsprövning på Gotland.  

 

   Rapporterat av Gunther Holme Borgholmbladet i 

Borgholm, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 2:e maj, år 113 PT vid 13:34  

 

Vårkänslor 

 

Våren har äntligen kommit till vår fagra Stad. Överallt 

så kan man se hur kaféerna snickrar på uteserveringarna 

och förälskade par rör sig längs med kajerna och 

promenadstigarna. Och över allt höres 

Skräppligefinkarnas fagra sång. Det är verkligen en 

fröjd att bo i våran kejsares rikes vackra Huvudstad. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman Skräpplingebladet i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e april, år 113 PT vid 23:27  

 

Storpolens Nya Stolthet! 

 

I dag premiärvisades vid Radomskos galärvarv, det nya 

toppmodärna slagskeppet ”Amiral Stanislav” för 

Storkonungen och den samlade amiralstaben. 

Slagskeppet är uppkallat efter Amiral Stanislav 

Zevenaya, som år 84 drevbort en stor hord med 

mutantkosacker som belägrade Gdynia. Amiral 

Stanislav utnyttjande endast av sin lilla flottilj, 

bestående av sex stycken kanonslupar och två 

tullkuttrar, men genom djärvt utnyttjande av sin små 

fartyg på den vid tillfället översvämmade floden, så 

lyckades han överraska och slå ut stora delar av 

mutantkosackernas läger med välriktade kanonsalvor. 

Slagskeppet ”Amiral Stanislav” är utrustad med det 

senaste i vapenväg, däribland sex nya superkanoner 

placerade i vridbara trippeltorn, både torn och kanoner, 

är konstruerade och tillverkade av GKW i Radomsko. 

 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e april, år 113 PT vid 23:25  

 

Säljes Rälsvägslinje med Tillbehör! 

 

Ja ni läste rätt, enligt vad vi på Imperiets Röst Ekonomi 

erfar, så vill ägaren till linje.3 eller Jackolinjen, i 

Storpolen sälja sin andel i både G&J och den egna 

rälsvägen plus de byggnader, maskiner rälsvägsdragare 

vagnar och markområden som tillhör. Eller som man 

skulle kunna sammanfatta det, hela rasket. Anledningen 

lär vara, att det inte finns några nya utmaningar inom 

rälsvägsbranschen och att ägaren vill börja med något 

nytt ekonomisktvågspel, inte bara sitta och håva in 

pengar. Intresserade kan höra av sig till G&J 

huvudkontor i Gdynia Storpolen. 

 

 

   Rapporterat av Rickard Hertz för Imperiets Röst 

Ekonomi i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e april, år 113 PT vid 22:01  

 

Pskov behöver hjälp! 

 

Mutantkosackerna har börjat inringa Pskov och det är 

bara en tidsfråga innan alla kommunikationer med 

omvärlden är avskurna så detta kan bli det sista 

meddelandet som skickas från detta heliograf kontor av 

denna redaktion. Folket här och vi själva hyser inget 

större hopp om att överleva detta om vi inte får 

omdelbar hjälp. Men vi kommer att sälja våra skinn 

dyrt oavsett om de är pälsbeklädda eller inte.  

 

   Rapporterat av Rasta Kymigsky i Pskov, 

Ingermanland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 9:e april, år 113 PT vid 20:03  

 

Nytt Pansarskepp! 

 

Idag premiärvisades det nya pansarskeppet Nils 

Gode för allmänheten. Nils Gode är primärt ett 

kustförsvars skepp då Ulvriket inte är någon 

aggressiv nation utan endast är intresserad av att 

skydda sina egna gränser mot subversiva element 

utifrån. 

 

   Rapporterat av Klas Koben i Nekropolis, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 8:e april, år 113 PT vid 23:25  

 

NFM bakom Storpolens uppsving! 

 

Enligt vad vi på Imperiets Röst Ekonomi erfar så 

ligger en ”stor” grupp NFM bakom mycket av det 

industriella och ekonomiska uppsving som nu sker i 

Storpolen. Dessa NFM lär vara från det forna 

”Stortyskland?” som skall ha legat granne med 

Storpolen innan den stora katastrofen inträffade. 

Men man kan ju fråga sig varför man valt just 

Storpolen som nation att verka i?  

 

   Rapporterat av Rickard Hertz för Imperiets Röst 

Ekonomi i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 8:e april, år 113 PT vid 19:31  

 

Sorg bland Korvälskare. 

 

Igår natt så brann Korvmojen i gubbgränd ner, till 

alla vi korvälskares stora sorg. Hur många av oss 

har inte efter en mer eller mindre blötkväll, kilat 

förbi denna anspråkslösa lilla byggnad för att köpa 

en bamse i bröd eller varför inte en specialbricka 

med allt på och då menar vi allt på. Ja till och med 

den största muterade björn kunde ses stånkade av 

övermättnad försöka stoppa i sig det sista av en 

superspecial bricka, detta kulinariska mästerverk 

som vägde inte mindre än 10 kg när man fick den. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman Skräpplingebladet 

i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 7:e april, år 113 PT vid 23:34  

 

Hejdundrande invigning! 

 

I Lördags så var det en hejdundrande invigning av 

Nova Warszawas nya centralstation. Storkonung 

Zygizmund XIX var naturligtvis på plats med sitt 

hov detta då han tillika är ägare i G&J Trading INC. 

som påbörjade byggandet av denna rälsvägslinje 

som nu knyter samman de tre  

största städrena i Storpolen, om än inte den rakaste 

vägen. Invigningen gästades av flera prominenta 

gäster och allt bevakades med järnhand av militären 

och Storkonungens privata livvakt. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 3:e april, år 113 PT vid 16:33  

 

Reporter trappar ned. 

 

Vår vördade kollega Nils Henrik Åkerlund har nu i 

dagarna meddelat att han kommer att gå över på 

deltid då han på grund utav åldern inte orkar med de 

tuffa förhållanden som utvecklats inom 

nyhetsvärlden. Vi kommer dock med glädje 

fortsätta att ta emot och publicera hans alster. 

 

   Rapporterat av Lampi Lehto Red. Rikets Stämma. 

i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 1:e april, år 113 PT vid 20:08  

 

Ljusa Framtidsplaner För Radomsko! 

 

Planer för en utbyggnad av Radomskos galärvarv 

och dess hamnanläggningar, premiärvisades i dag 

för borgmästaren och andra ledande personer i 

stadens styrelseorgan. Planerna lär ha funnits till en 

längre tid men har legat på is, då landförbindelserna 

med centrala Storpolen varit för dåliga och för 

vidsträckta. Men i och med Rälsvägens intåg i 

Radomsko, så har läget förändrats och nu verkar det 

som om planerna äntligen skulle kunna 

genomfördas. Speciellt som en annan rälsvägslinje 

är på väg att dras raka spåret från Gdynia till 

Radomsko och då möjliggör väldigt snabba 

resor och leveranser mellan dessa två 

hamnstäder. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för 

Hertigens Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 1:e april, år 113 PT vid 

15:00  

 

Invigning Fastställt. 

 

Invignings datumet för rälsvägslinje.1 eller 

Hertiglinjen är nu fastställt det blir som vi 

misstänkte lördagen den 5 april. Tydligen skall 

flera prominenta personer gästa tillställningen 

varför säkerhetspådraget blir exceptionellt. Ett 

helt arme förband skall tydligen föras hit (med 

rälsvägen) innan allt går av stapeln. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 27:e mars, år 113 PT vid 

23:35  

 

Stjärnreporter Slutar. 

 

Det är med stor sorg som vi tar avsked från vår 

väninna Henrietta Gavelludd. Som slutar nu i 

månadsskiftet. Henrietta har arbetat hårt med att 

få kulturen på tapeten igen och hon har lyckats. 

Men nu så slutar hon för att kunna arbeta med 

sitt måleri på heltid. Lycka till Henny önskar vi 

alla på Red. 

 

   Rapporterat av Anka Af Shinka i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e mars, år 113 PT vid 

15:51  

 

Attentat Skördar Hundratals! 

 

Igår natt skakades Bris Brygga av en våldsam 

explosion. Explosionen var så kraftig att några 

hus rasade och ljusskenet gjorde natt till dag. 

Inne i zonen så kunde man se ett svampformigt 

moln höja sig i skenet av en enorm eldkula. 

Explosionen skedde så vitt vi vet i den 

omdelbara närheten till en av Ulvrikets 

forskningsbunkrar. 

 

   Rapporterat av Jens Preben i Bris Brygga, 

Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 19:e mars, år 113 PT vid 

17:59  

 

Finska Legoknektar Sökes. 

 

En delegation från Lettland åker just nu runt i 

Finland och önskar skriva kontrakt med Finska 

Legosoldater. De är just nu i Pori och bor på 

hotell WASANEN, de kommer att stanna kvar 

här i minst två veckor. 

 

   Rapporterat av Toivo Esko för Pori Dagblad i 

Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e mars, år 113 PT vid 

22:00  

 

Hemma hos Reportage! 

 

I våran nya reportage serie Hemma hos så 

började vi, med ett besök hemma hos målaren 

Johan Måntova Dahlin. När vi var där så fick 

Johan Måntova Dahlin besök av kammarherre 

Björneberg som ville komissionera en målning 

av sin familj. Johan tackade naturligtvis ja och 

var förklarligt lycklig över den ära och 

erkännande som visades has talang som målare. 

När vi på Skräpplingebladet lyckönskade den 

ekstatiske målaren, så erkände han för oss att 

hans hemliga dröm var att få göra ett porträtt av 

vår älskade kejsare Thorulf Skarprättare. Och 

om vi får vara så djärva att komma med en 

rekommendation till hans majestät, så vill vi 

högst hovsamt påpeka att man kan välja långt 

sämre målare än Johan Måntova Dahlin. 



 

   Rapporterat av Jakob Bäckman 

Skräpplingebladet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e mars, år 113 PT vid 

12:54  

 

Rälsvägen har Nått Nova Warszawa! 

 

I natt så nådde det första rallarlaget till Nova 

Warszawas utkanter. Närmare bestämt G&J´s 

”industri område” där bland annat Gerber 

Kraftkonsortium huserar. Efter vad vi på 

Hertigens Stämma erfar så skall den stora 

premier turen och invigningen av den såkallade 

Nova Warszawa Central Station, ske i början på 

nästa månad troligtvis lördagen den 5 april. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 11:e mars, år 113 PT vid 

19:36  

 

Rånarliga Oskadliggjord. 

 

Sheriff Peter Jansson meddelade idag till oss på 

redaktionen, att den beryktade rånarligan 

Bröderna Brännhult, har oskadliggjorts. Det 

började med att man fick ett tips om att de 

beryktade bröderna vilade ut i en stuga vid 

Helkaby. Sheriffen samlade snabbt ihop ett 

uppbåd och gav sig av till nämnda stuga. Där 

träffade man mycket riktigt på bröderna 

Brännhult, plus några andra skurkar. När dessa 

upptäckte sheriffen och hans män så tog de sin 

tillflykt in i stugan, men några av dem blev kvar 

utanför, resterande skurkar vägrade ge sig så 

sheriffen hade inget annat val än att röka ur dem 

ur stugan. Sheriffen rapporterar inga förluster 

ibland männen i uppbådet. 

 

   Rapporterat av Gunnar Holme Eskabladet i 

Eska, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 10:e mars, år 113 PT vid 

19:21  

 

Rykten om Slakt på Armépatruller. 

 

Av flera oberoende källor har jag fått 

indikationer om att flera armépatruller har 

dödats ja mina källor använder orden ”slaktats” 

av en för tillfället okänd motståndare. Det enda 

som är känt är att alla patrullerna har rört sig i 

gränsområdet mot Gruszna. Och att anfallen 

mot patrullerna skett nattetid då vissa av 

patrullerna lämnat en sista rapport som alltid har 

haft meddelandet att man anar sig till att stora 

varelser rört sig i mörkret runt deras lägerplats. 

 

   Rapporterat av Franz Muller i Nekropolis, 

Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 8:e mars, år 113 PT vid 

21:20  

 

Gotländskt Hjälperbjudande. 

 

En delegation från den Gotländska regeringen 

tog i dagarna kontakt med de styrande i 

Ingermanland och erbjöd formellt hjälp i form 

av välutrustade legoknektar som kan skydda 

huvudstaden med de framstormade 

mutantkosackerna. Man meddelade också sina 

iakttagelser om varför mutantkosackerna har 

blivit än mer aggressiva än förut. 

 

   Rapporterat av Karl Raske för Visby 

Allehanda i Visby , Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 7:e mars, år 113 PT vid 

10:18  

 

Tjock Is Problem! 

 

Den allt tjockare Isen börjar hota försörjningen 

av förnödenheter till Bris Brygga, då skepp får 

allt svårare att ta sig in till kajerna.  

 

   Rapporterat av Jens Preben i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 5:e mars, år 113 PT vid 14:55  

 

Pyriska Diplomater Gör Utspel! 

 

I ett pressmeddelande från hovet så framkommer det att 

Pyriska Diplomater har besvarat våra frågor om anfallet 

mot vår polisdepå den 22/12 112PT. Enligt 

pressmeddelandet så frisvär sig Pyri från all 

inblandning i anfallet men man medger att, den vid 

Pyriska säkerhetstjänsten av och till anställde Brimly 

Grau, var utomlands vid tiden för anfallet. Och att hans 

fordon (som stämmer in på signalementet på det fordon, 

som observerades vid attacktillfället) inte heller har 

kunnats observeras någonstans i Pyri, vid tiden för 

attacken. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 5:e mars, år 113 PT vid 13:40  

 

Allmän mobilisering! 

 

På grund utav de senaste händelserna i vårat grannland 

Ingermanland så har man beslutat om en allmän 

mobilisering. I det första steget så är den till största 

delen frivillig men om uppslutningen blir för dålig så 

kan tvångsenrolleringar bli aktuella. 

 

   Rapporterat av Taimi Tamijarvi för Tallinnytt i 

Tallin, Estland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 26:e februari, år 113 PT vid 12:53  

 

Falska Dödsfall! 

 

Den såkallade tragiska döden för herrarna Grizzly, Stråt 

och Brimly Grau, en cyborg plus tre oskyldiga barn är 

inget annat falsk propaganda så att den notoriske 

brottslingen ”Den Grau Eminensen” skall kunna arbeta 

vidare mera ostört. Ja ni läser rätt det var den officiellt 

rättrådige och charmige Brimly Grau och tillika 

medlem i Skräpplinge Orden som dolde sig och döljer 

sig bakom sitt alias ”Den Grau Eminensen”. Det var 

därför jag fick sparken och jagades ut ur Pyri då jag inte 

ansåg att någon står över lagen. Och det är där för jag 

med bestämdhet hävdar att den ”tragiska olycka” inte är 

något annat en ett cyniskt försök att slingra sig undan 

lagen. Helt klart är att några oskyldiga har blivit dödade 

kanske även den erkänt ärrade Grizzly. Men jag tvivlar, 

här har vi en björn som överlevt explosioner, 

våldsamma träffar av diverse skjutvapen och han skulle 

alltså inte lyckat slå sig ut ur ett hus som han kände som 

sin egen bakficka? Jag tror nog att det var några andra 

personer som fick stryka med, för att Brimly Grau 

skulle kunna iscensätta sin egen död. 

 

 

   Rapporterat av Kommissarie Dogg i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 25:e februari, år 113 PT vid 18:37  

 

Attentat mot Flottbasen! 

 

Igår natt kom en liten grupp av mutanter, de var ihop 

kedjade och anförda av en småväxt man i stridsdräkt. 

Mannen sade sig vara överste Hallandelsson och att han 

hade med sig fångar som skulle sättas i arbete med att 

rensa avträdena samt reparera kajen. Översten hade vad 

som verkade vara korrekta papper. Men så började det 

ske hemska saker, det första var att officerstoaletten 

exploderade när amiral Schröder var där inne. Enligt 

experter så var vattentanken ovanför WC´n laddad med 

en kraftig laddning plus flera kilo metallskrot. Överste 

Hallandelsson hade setts gå in på toaletten innan, 

tillsammans med en stor muterad björn. Man började en 

vild jakt på de misstänkta förövarna, man upptäckte då 

snart att en patrullbåt saknades. När man skulle jaga 

efter den stulna patrullbåten så visade sig att någon 

hade simmat runt under  

skeppen och hängt nät fyllda med bombaräpplen på 

proppleraxlarna, så när man startade så uppstod skador 

på propellern och vissa fall skeppet. Man kommer ihåg 

vissa fångar, en stor björn med brunpäls, en väldigt stor 

lokatt, dessutom var det ett flertal mindre djur, bland 

annat några järvar. 

 

   Rapporterat av Gunther Holme Borgholmbladet i 

Borgholm, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 24:e februari, år 113 PT vid 

23:21  

 

Rikskändisar omkommer i tragisk olycka 

 

I eftermiddags eldhärjades en villa på Söderstrand 

4, räddningsarbetet koncentrerades på att förhindra 

eldens spridning och när branden var under kontroll 

hittades sju döda i byggnaden. De omkomna är 

Johnny Grizzly, Brimly Grau, PP Dorfrichter, Stråt 

och hans tre söner Steve, Råger och Tim. En 

överlevande, Betty Räv, brännskadades svårt i 

tragedin. Enligt vår källa så serverades en 

fonduemiddag i matsalen. Lille Tim kravlade sig 

upp i Grizzlys knä och avfyrade då ett vapen ur 

Grizzlys axelhölster. Stråt råkade i panik när han 

såg något eldfängt i Grizzlys arsenal sätta eld på 

hans son. I sina försök att rädda Tim knuffade han 

till PP så att fonduegrytan föll över PP och Brimly. 

Brimly och PP flammade upp medan Grizzly föll 

tungt mot golvet. Matsalen övertändes på några 

sekunder och endast Betty hann kasta sig ut med två 

brinnande barn. Trots hennes snabba agerande så 

gick deras liv inte att rädda. Räddningspersonal 

fann Stråt, fastklämd under Grizzly, omfamnandes 

sin lille son och Brimly påträffades död, fastnaglad i 

golvet av PP:s fonduegaffel. Enligt våra uppgifter 

har den kända trion bränts levande i ett ohyggligt 

inferno av eld. 

 

   Rapporterat av Harald Tratt för Polisgazzetten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 23:e februari, år 113 PT vid 

14:28  

 

Äventyrare Slår På Stort! 

 

Den kände äventyraren Rami Hemiläppe har 

återkommit efter en tids frånvaro. Med sig hade han 

en stor last med saker från de gamlas tid där ibland 

flera liter av det mycket eftertraktade bränslet NBB. 

Rami tillkännagav under vår intervju, att han tänker 

minska ned på äventyrandet och istället starta en 

restaurang, samt köpa in sig i sin brors handelshus 

här i Tallin. 

 

   Rapporterat av Taimi Tamijarvi för Tallinnytt i 

Tallin , Estland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 22:e februari, år 113 PT vid 

19:56  

 

Kuppförsök Avvärjt! 

 

Vårt skickliga kontraspionage har avslöjat och 

stoppat ett kuppförsök som var pågående. Efter vad 

vi har förstått så var det utländska (läs Pyriska) 

”Diplomater” som tillsammans med ett Pyriskt 

brottsyndikat och medlemmar ut 

terrororganisationen ”Gatans Barn” som gemensamt 

skulle utföra diverse attentat och sabotage primärt 

riktat mot ekonomiska intressen här på Gotland. 

 

   Rapporterat av Karl Raske för Visby Allehanda i 

Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom fredagen den 21:e februari, år 113 PT vid 

15:10  

 

Utbredd Panik! 

 

De senaste ryktena om mutantkosackernas 

framryckning har skapat en allt mer utbredd 

panikkänsla bland medborgarna. De mer bemedlade 

har börjat omsätta sina förmögenheter till mer lätt 

förflyttade medel och vissa har redan börjat 

evakuera, närmast till Estland och Lettland. Allt 

mer högljudda rop på hjälp och/eller krav att 

myndigheterna skall söka hjälp utifrån hörs från de 

olika samhällsklasserna. 

 

   Rapporterat av Rasta Kymigsky i Pskov, 

Ingermanland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e februari, år 113 PT vid 

19:10  

 

Sabelskrammel av Finland! 

 

De senaste veckorna har Finland skramlat med 

sin sabel! Från våra beslutsfattande organ så 

framkommer det att vi inte kommer att backa 

från våra territoriella krav. Man kan med fog 

misstänka att finländarna har hitta spår till något 

nytt högteknologiskt föremål/fordon eller skepp 

och precis som med ”Finlandia” som rätteligen 

borde hetat ”Norrlandia”. Eftersom det var vi 

som fann skeppet först och eftersom det befann 

sig på Norrländsk mark/territorialvatten, när de 

lömska finländarna stal det från oss, genom en 

brutal kommandoräd! 

 

   Rapporterat av Torne Dahlén för Umebladet i 

Ume, Norrland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 17:e februari, år 113 PT 

vid 22:53  

 

Åter i ropet 

 

Flera av de informerade medborgarna har märkt 

frånvaron av mina rapporter. Förklaringen är en 

forskningsexpedition som sånär kostade mig 

livet. Den skall senare förtäljas om. Dagsfärskt 

är att det från Ingermanland kommit rapporter 

om ett genombrott för de mutantkosacker som 

härjat stäppen, och att huvudstaden är hotad. 

Flera av de finska återvändande legoknektarna 

vittnar om råhet och barbari i spåren av 

mutantkosackerna. Ingermanland har ännu inte 

formellt bett om hjälp, men det torde inte dröja 

länge innan en sådan framställan görs till kejsar 

Thorulf. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 17:e februari, år 113 PT 

vid 14:14  

 

Armen har hemlig vapengömma i Slummen! 

 

Det har kommit till vår kännedom att armen har 

en hemlig vapengömma någonstans i slummen, 

där man lagrar vapen som är så farliga att de kan 

explodera av sig själva. Och det är där för man 

placerat dessa på en plats ”där de inte gör så stor 

skada”!? 

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 13:e februari, år 113 PT 

vid 23:42  

 

Vinnaren av Isskulpturstävlingen korad! 

 

Inte helt oväntat blev det Effraim-Alexander 

Karlberg som tog hem första pris i 

Isskulpturstävlingen! Effraim-Alexander 

Karlbergs bidrag var en fullstor staty av Kejsar 

Thorulf återgivande av när kejsaren fällde sin 

första Ultratiger. Vad som var mer oväntat var 

tvåan Gunther Staelfaust (kusin till den kände 

bodybombaren) vars bidrag ”Liten Fånig Svart 

Panter Får Stock Av Noshörning” var 

snubblande nära att ta hem förstapriset. Tredje 

pris gick till Paul Nektarson hans bidrag var en 

replika av slagkryssaren Palpatine. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd Reporter 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 13:e februari, år 113 PT 

vid 04:08  

 

Brutalt Mord På Handelsman! 

 

Handelsmannen Vik Hammerfest hittades i dag 

liggande inne på sitt lager, brutalt mördad. Man 

har hittat stora spår i snön utanför och vittnen 

säger sig sett en stor björnliknade varelse röra 

sig bort från handelsmannens lager vid den 

beräknade tidpunkten för mordet. Det 

Gotländska handelshuset Adler som 

samarbetade med den mördade Hammerfest har 

utfäst en belöning till den som kan ge uppgifter 

som leder till förövarens gripande. 

 

   Rapporterat av Taimi Tamijarvi för Tallinnytt 

i Tallin , Estland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   



  

 

Inkom tisdagen den 11:e februari, år 113 PT vid 

23:22  

 

Hetlevrade Äventyrare Får Kyla Ner Sig! 

 

Igår så kom en grupp äventyrare in med ett 

större fynd NBB. Det handlade om inte mindre 

än 250 liter av den eftertraktade och eldfängda 

vätskan. Men när myndigheterna kom för att 

köpa denna med en generös ekonomisk 

ersättning. Så vägrade först äventyrar gruppen 

att gå med på det erbjudande och hotade att 

bränna upp vätskan om inte deras löjligt höga 

ersättningskrav uppfylldes. Myndigheterna tog 

det dock kallt och förhandlade vidare tills 

Eldörnarna kunde göra ett blixt tillslag och 

konfiskera all NBB. De giriga äventyrarna får 

nu kyla ner sig i en cell utan uppvärmning tills 

dess att domstolen har tid att ta upp deras fall. 

 

   Rapporterat av Gunnar Holme Eskabladet i 

Eska, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 9:e februari, år 113 PT vid 

16:47  

 

Armen Förstärks! 

 

Ytterligare femhundra stycken Storpolska 

Legosoldater har anställts för en femårs 

tjänstgöringsperiod. Allt för att visa den Pyriske 

Tyrannen Thorulf att Gotland inte kommer att 

ge med sig. Trots de allt mer uttalade hot som 

Pyri och dess lakejer utslungar med 

skrämmande regelbundenhet, mot vår 

fridsamma lilla nation.  

 

   Rapporterat av Karl Raske för Visby 

Allehanda i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 7:e februari, år 113 PT vid 

19:40  

 

Sabotage mot Kolmilor! 

 

Ett flertal kolmilor har blivit saboterade de 

senaste dagarna. Misstankar riktas mot de andra 

stora träkolsproducenterna, nationerna Pyri, 

Norrland och Finland. Men ännu finns det inga 

bevis som polisen vill framföra.  

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Jämtposten 

i Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 6:e februari, år 113 PT 

vid 17:52  

 

Skärmytslingar i Norr! 

 

Den senaste veckan har det skett flera små 

skärmytslingar mellan Norrländska och Finska 

gränsstyrkor. De Norrländska styrkorna har vid 

flera tillfällen försökt gå över gränsen till vårat 

hemland, men varje gång så har de snabbt 

drivits tillbaka av våra styrkor. Generalstaben 

diskuterar om vi skall öka våra styrkor i norr, 

medan våra diplomater förklarar för deras 

Norrländska motsvarigheter att Finland inte 

tänker tåla fortsatta gränsöverträdelser. 

 

   Rapporterat av Toivo Esko för Pori Dagblad i 

Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 4:e februari, år 113 PT vid 

20:12  

 

Ulvriket har DOMEDAGSVAPEN! 

 

Nu är det klart Ulvriket har skaffat sig ett 

Domedagsvapen från de gamlas tid! Detta 

hemliga vapen hittades först av en grupp 

äventyrare men bara en av dem överlevde. 

Denna ensamma överlevande släpade sig 

tillbaka till hemlandet men under en operation 

så råkade han tala i sömnen.Omedelbart så 

fördes han bort av militären och är sedan dess 

spårlöst ”försvunnen”. En tungt beväpnad arme 

styrka gav sig sedan av och förde 

Domedagsvapnet till en Ulvrikets hemliga 

forskningsbaser, där man nu arbetar på att sätta i 

stånd vapnet igen. 

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis Gazetten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 2:e februari, år 113 PT vid 20:12  

 

Skräppligefink sedd i Rönnbärsträd! 

 

Den mycket sällsynta och skygga Skräpplingefinken 

har synts i en av Söderstrands villaträdgårdar. Där den 

kalasade på små frusna rönnbär. 

Ornitolog Sprej Bergugglas är ekstatisk över nyheten, 

då Skräpplingefinken inte synts inom stadsgränsen 

sedan år 83 PT. Vi får väl hoppas att denna lilla vackra 

fågel har kommit för att stanna i vår vackra stad. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman Skräpplingebladet i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 2:e februari, år 113 PT vid 18:59  

 

GKW nyanställer. 

 

GKW kommer inom kort att nyanställa mellan 50 och 

100 personer. Anledningen lär vara nya stora order från 

Storkonungen, på deras hemliga nya superkanon. 

Därför så går också nyanställningarna långsamt, då alla 

potentiella nyanställda måste kollas av både företagets 

egna säkerhetstjänst plus B. F. I. S. (Byrån För Inre 

Säkerhet). Detta då man inte vill att främmande makt 

skall få insikt hur man tillverkar dessa väldiga kanoner. 

Man har redan avvisat flera personer vars bakrund var 

oklar och man har även infångat ett par  äventyrare (läs 

agenter/spioner) från ett grannland som försökte bryta 

sig in och stjäla ritningar och operationsbeskrivningar. 

Man har tagit kontakt med det berörda landets 

diplomater och begärt en förklaring. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för Hertigens 

Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 1:e februari, år 113 PT vid 19:31  

 

Stororder på Träkol! 

 

Efter segslitna förhandlingar så har Storpolens utsända 

och berörda Tingsmän kommit överens om priset träkol 

för det kommande året. Storpolen har ökat sin import av 

träkol med nästan 40% och det Jämtländska träkolet 

står i mycket hög kurs, tackvare vår höga och jämna 

kvalitet. Exakt i vilken form betalningen för träkolet 

kommer komma i är hemligt, men vissa röster pratar 

om fynd från Grusna, men även nykonstruerade vapen, 

producerade i de nyetablerade fabrikerna i Storpolen, 

har varit uppe som förslag. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Jämtposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 1:e februari, år 113 PT vid 15:35  

 

Nyhetsredaktion Återuppbyggd. 

 

Det är ikväll nypremiär för Hertigens Stämmas 

redaktion i Gdynia. Som ni flesta vet så brändes den 

gamla redaktionsbyggnaden och det fristående 

tidningsarkivet ner. Denna mordbrand iscensattes av 

”Den Grau Eminensens” hejdukar, i ett försök att 

stoppa en för honom obekväm journalistisk 

undersökning, av hans brotts imperium. Men pennan är 

som sagt mäktigare än svärdet. Och sanningens ljus 

skall jaga ner dessa ondskans hantlangare i deras djupa 

hålor, så de aldrig må förstöra för de oskyldiga 

medborgarna igen. 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 31:e januari, år 113 PT vid 20:40  

 

Kryokölden släpper i mars säger Saido! 

 

Saido Hodzny, väderoraklet i Pastrobnjy tycks ha haft 

rätt i sina varningar inför denna vinter. Hertigens 

Stämma har nu tagit del av hans omfattande 

dokumentation med varje dags väderlek under perioden 

år 22 till 113 PT. Saido som alltid haft en osviklig 

känsla för de kommande årstidernas väder har 

dokumenterat sina spådomar med fyra veckors 

framförhållning och sedan hur vädret faktiskt blev. 

Resultatet är en helt otrolig träffsäkerhet i spådomarna. 

På 85 år har Saido som mest gissat fel på 5° i 

dagstemperatur en månad fram i tiden, detta trots att 

han bor i gränsområdena mot Grüznan. I byn 

Pastrobnjy är det ingen som är överraskad, man har 

sedan 30-talet litat fullständigt till Saidos 

förutsägelser. Märkligt är att fastän hela regionen 

känt till oraklet så verkar denna värdefulla 

informationskälla helt ha förbisetts av det 

Storpolska etablissemanget. 

 

   Rapporterat av Jaroslaw Grozny, Hertigens 

Stämma i Nowa Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 30:e januari, år 113 PT vid 

23:38  

 

Känd Äventyrare Tillbaka! 

 

Den kände Lettiska äventyraren Marky Polosky har 

återkommit från österländerna bortom 

mutantkosackernas områden. Efter vad vi erfar 

kallas länderna i öster för ”ASIAKOMUNISTA” 

och är en löst sammanhållen federation. Marky 

Polosky hävdar att vi skulle kunna göra stora 

framsteg både ekonomiskt och tekniskt om vi 

öppnade handelsförbindelser med denna federation. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 30:e januari, år 113 PT vid 

23:37  

 

Dags för Isskulpturstävlingen! 

 

Ja om en vecka så drar den igång Glanspostens 

Stora Isskulpturstävling! Storfavoriter är som 

vanligt Johan Stropp, Effraim-Alexander Karlberg 

och Paul Nektarson, men det kanske blir någon helt 

okänd? Kanske kan det bli någon av er kära läsare? 

Anmälningsavgiften är bara 20 Pkr. Väl mött. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 30:e januari, år 113 PT vid 

22:55  

 

Kallaste vintern i mannaminne! 

 

Den redan rekordkalla vintern i Storpolen börjar 

likna en naturkatastrof. Temperaturfallet idag över 

större delen av landet ner mot -28°C är bara början. 

Den närmaste tiden kommer temperaturen att sjunka 

ännu mer och försiktiga gissningar indikerar 

temperaturer ner mot -40° de närmaste veckorna 

och befolkningen plågas enormt av kölden. Från 

alla städer i Polen rapporteras om mängder av 

ihjälfrusna människor och förstörd utrustning. 

Polens stabila vinterväder visar i år upp sig från sin 

allra värsta sida, endast överträffad av kryovintern 

år 58. Industrin är i det närmaste lamslagen, alla 

vattendrag frusna, hamnarna igenstängda och nästan 

alla transportmedel oanvändbara.  

 

   Rapporterat av Jaroslaw Grozny, Hertigens 

Stämma i Nowa Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 30:e januari, år 113 PT vid 

10:40  

 

Storkonungen Infriarlöfte! 

 

Som Storkonung Zygizmund XIX, tidigare utfäste 

så skulle Radomsko snarast sammankopplas med 

det andra rälsvägsnätet. Och i dag, under stort stoj 

och glamman, var det dags, den första 

rälsvagnsdragaren med sitt tåg av vagnar bakom 

kom in på Radomskocentral. Man har nu knutit 

samman Radomsko med linje.3 närmare bestämt 

vid Petroviska, så nu kan man nå Gdyniacentral, om 

än med en ganska stor omväg, och snart skall man 

också kunna nå Nova Warszawas Centralstation. 

Man håller även på med att dra en ny rälsvägslinje 

mellan Gdynia och Radomsko som skall gå så rakt 

som terrängen med ger, men denna blir inte klar 

ännu på en tid. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för Hertigens 

Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 28:e januari, år 113 PT vid 

23:29  

 

Hot om attentat! 

 

Ett flertal hot om attentat mot prominenta 

medborgare inom Pyri samfundet har kommit 

till polisen och hemligapolisens kännedom. Man 

tar dessa hot på största allvar, då det är känt att 

både Ulvriket och Gotland har vid flera tillfällen 

försökt föra in sabotage och kommandostyrkor 

innanför de Pyriska gränserna.  

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 26:e januari, år 113 PT 

vid 20:08  

 

Anka af Shinka I Smeten! 

 

Den kända trendsättaren Anka af Shinka har 

hamnade bokstavligt i smeten när Glansposten 

besökte Rouchfortbageriet här i Hindenburg. 

Tydligen så lutade sig af Shinka lite för långt ut 

över degkaret och tappade då balansen varvid 

ett ofrivilligt dopp i degen var ett faktum. Enligt 

vissa och där ibland Anka af Shinka själv så var 

fallet inte helt naturligt. En nyanställd muterad 

fjällräv skall ha passerat af Shinka strax innan 

olyckan skedde. Hur som helst så slutade det 

hela ganska lyckligt och efter en intensiv 

fjäderbehandling hos M.  

Herrmans så kunde visningen fortsätta.  

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson Fjättrade 

Gåsen. i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 26:e januari, år 113 PT 

vid 12:54  

 

Kviga födde trillingar! 

 

En av bonden Charles Belgienblues kvigor 

födde härom dagen trillingar. Detta var dubbelt 

oväntat då tvilling och trilling födslar bland kor 

är mycket sällsynt och ännu mer oförklarligt då 

kvigan inte skall ha kunnat träffa någon tjur? De 

tre nyfödda och kvigan verkar dock må bra. 

Däremot så hade bonden haft lite otur och gått 

in i en dörr varvid han fått en redig blåklocka. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Jämtposten 

i Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 24:e januari, år 113 PT vid 

13:28  

 

Nykomling Imponerar I 

Hindenburgboxning! 

 

Den muterade Geten Klaus Snällkick har 

imponerat vid hans senaste matcher. Vissa 

motståndare talar om fula knep. Det viskas även 

om läggmatcher och liknande fusk.Allt förnekas 

dock kategoriskt av Snällkicks manager, den 

beryktade muterade åsnan Don Kyng. 

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 24:e januari, år 113 PT vid 

13:25  

 

Gammalt brottsfall öppnas på nytt.  

 

Efter det att myndigheterna fått nya bevis i form 

av hitintills okända dokument, så öppnas 

återigen brottsundersökningen. Om vem eller 

vilka som först stal och sedan kraschade ned på 

storgatan och in i kyrkan här i Radomsko, med 

en stor flygande maskin från de gamles tid. När 

nu dessutom denna flygande maskin innehöll 

militär utrustning från de gamles tid, som skulle 

ha inneburit en rejäl förstärkning av våran 

Storpolska militärmakt. Så ökar det bara 

intresset för att få reda på vem eller vilka som 

var ansvariga för denna skändliga handling. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för 

Hertigens Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  



 

Inkom torsdagen den 23:e januari, år 113 PT 

vid 20:54  

 

100 åring firad. 

 

Fru Eulalia Jörnsbacke firade idag sin 

etthundrade födelsedag. Ett stort antal släktingar 

och vänner fanns på plats för att fira bemärkelse 

”barnet”. Fru Jörnsbacke tog dock allt ståhej 

med ro, på min fråga om vad hon tyckte om all 

uppståndelse så sade hon bara att ”Jag är glad 

som fått leva under två framstående kejsare”. 

Varefter hon med sin spröda gumstämma tog 

upp en skål för Kejsaren. Man får väl hoppas att 

man själv är lika klar och vid samma goda vigör 

om man skulle nå upp till den vördnadsbjudande 

åldern 100 år och vi hoppas väl alla, att vi får 

fira Fru Jörnsbacke nästa år också. 

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman 

Skräpplingebladet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 22:e januari, år 113 PT 

vid 16:13  

 

Nytt Transportsätt lanserat! 

 

Baron Rickhardt von Hand har nu i dagarna 

avslöjat att han startat en nytt transport företag 

som skall förflytta de mer bemedlade med ett 

nytt och revolutionerande transport sätt. Och 

idag var det den första visningen av de två första 

stora lyxutrustade Zeppelinarna enkom för 

passagerartrafik. Ett lugnt och behagligt 

transport sätt som är snabbare än rälsvägen, 

speciellt över längre distanser och man slipper 

det nervpåfrestande ”dunk dunket” som 

kännetecknar rälsvägstrafiken. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 20:e januari, år 113 PT 

vid 15:11  

 

Annorlunda rån på Söderstrand. 

 

Igår rånades delikates handlare Johansson-

Möller. Rånaren, en ovanligt stor muterad tjur 

iklädd endast väldigt tajta cykelbyxor sparkade 

in dörren till lagret och skrek att han skulle ha 

alla ”PÖJPKÅRN” som handlare Johansson-

Möller hade. Då herr Johansson-Möller sade att 

han inte hade några ”PÖJPKÅRN”, så skrek 

tjuren rasande, att han kunde ju se dem rakt 

fram för sig, varvid han sprang fram och roffade 

åt sig en lastpall med ”POP CORN”. Herr 

Johansson-Möller klarade sig tämligen oskadd 

men var av naturliga skäl uppskakad. Tjuren såg 

sist springande röra sig mot en av 

strandtomterna på Söderstrand. Vidare 

iakttagelser skall rapporteras till närmsta 

poliskontor.  

 

   Rapporterat av Kommissarie Dragé Ström i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 19:e januari, år 113 PT 

vid 18:55  

 

Överlevande Återfunnen! 

 

Av den tidigare rapporterade försvunna 

gränsbevakningsstyrkan så har man återfunnit 

en man vid liv. Mannen har enligt våra källor 

lämnat en mycket oroande rapport. 

Gränsstyrkan skall ha slagit läger och den 

överlevande var ute och vittjade några fällor för 

småvilt som man tidigare på dagen satt ut. Då 

kom två väldiga maskiner flygande de skall 

enligt den överlevande soldaten ha påmint om 

jättelika trollsländor med två lysande skivor 

ovanför. Maskinerna landade intill lägret och ett 

antal ”män” kom ut det var iklädda konstiga 

heltäckande rustningar som ven och surrade när 

”männen” rörde på sig.De var också 

tungtbeväpnade med underliga vapen, av för 

den överlevande okänd typ och exakt funktion. 

”Männen” tilltalade gränspatrullen på ett för den 

överlevande okänt språk. När det visade sig att 

ingen i gränspatrullen kunde svara så mejade de 

okända ”männen” ned hela patrullen och bar 

sedan in de döda och all utrustning i de flygande 

maskinerna och försvann.  

 

   Rapporterat av Toivo Esko för Pori Dagblad i Pori, 

Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 9:e januari, år 113 PT vid 20:45  

 

Pyri anföll Polisdepån? 

 

Enligt en mycket högt placerad källa inom 

utrikesdepartementet så kan Pyrisksäkerhetstjänst vara 

inblandade i anfallet av polisdepån och det skulle också 

peka på att Pyrisksäkerhetstjänst sysselsätter sig, med 

smuggling av droger och andra mycket illegala 

substanser Det som pekar på detta är dels de jackor som 

flera av de nedskjutna anfallarna bar. De jackor som har 

texten ”Brimlys Bästisar” fastsydd på ryggtavlan. 

Pyrisksäkerhetstjänst har nämligen en agent/operatör 

vid namn Brimly Grau. Denna agent har vid flera 

tillfällen gjort diverse ljusskygga operationer, bland 

annat i Lettland. Brimly Grau kan enligt vissa indicier, 

vara en frilandsagent som jobbar åt högsterbjudande. 

Grau äger också ett fordon som stämmer in på 

beskrivningen på det fordon som observerades vid 

tillfället för anfallet mot Polisdepån. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 7:e januari, år 113 PT vid 19:56  

 

Rekord Stort Snödjup! 

 

Som de flesta av oss boende i Jämtland vet så har det 

kommit mycket snö de senaste veckorna.Men vad det 

flesta av oss inte känner till är att medelsnödjupet nu är 

det största sen vi började mäta och arkivera 

mätvärdena. Medelsnödjupet är nu inte mindre än 163 

cm och det slår till och med rekordåret 93. Det största 

rapporterade snödjupet kommer från Burgafjäll med 

234 cm och det minsta från Noppikoskilippi med 87 

cm. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Jämtposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 6:e januari, år 113 PT vid 20:24  

 

Grå Eminensen Måste Stoppas! 

 

Nu får det vara nog! När inte ens det skrivna ordet går 

fritt från denna brottsling, då har det gått för långt!Vi 

kräver härmed att alla inblandade länders myndigheter 

ser till att samarbeta och stoppa detta gissel. Och detta 

gäller även Pyri! En brottsling av Den Grå Eminensens 

kaliber, skall inte få möjligheten att gömma sig bakom 

personer som är mera beskyddande av sitt eget rykte, än 

allmänhetens väl och ve!  

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 5:e januari, år 113 PT vid 19:34  

 

Eventartist gör bejublad föreställning. 

 

Idag var det urpremiär för den omtumlande ”pjäsen” 

”Glasspinnar och Bombaräpplen”. Detta ny djärva 

grepp av skådespelaren Arnuld Svartenbräger, som 

suddar ut gränserna för vad som är pjäs och vad som är 

såkallad intrycksteater. En bombastisk händelse i ljud 

och ljus. ”Pjäsen” kan inte beskrivas utan måste ses, så 

gå till det gamla hamnmagasinet vid trossgatan nr.8 och 

upplev den. Väl mött. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd Reporter 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 2:e januari, år 113 PT vid 14:12  

 

G&J Tvingas Sälja Utrustning?  

 

I dag så framkom det att G&J Trading INC. vill sälja 

stora mängder lyxutrustning. Denna lyxutrustning 

skulle ha suttit i två stora såkallade luftskepp eller 

Zeppelinare. Då vi frågade Friherre Jochen Gaxlittizich, 

om varför G&J säljer denna utrustning så var svaret. 

”Vi har kommit fram till, att då en adelskollega håller 

på att starta en egen linje med lyxutrustade Zeppelinare, 

så skulle det bara gynna våra konkurrenter, om vi 

fortsatte på vår linje och sedermera startade ett priskrig. 

Vi på G&J ser med glädje på hur andra arbetar för att 

teknologin skall komma tillbaka och därför anser vi 

att det bara skulle skada, om vi fortsatte med 

planerna på egna Zeppelinare.” Friherre Gaxlittizich 

fortsatte sedan med ett erbjudande; ”G&J erbjuder 

alla som vill starta upp en ny transport industri, 

hjälp med de teknologiska lösningarna, för ett pris 

naturligtvis”. Man dock undrar om uttalandet 

verkligen täcker allt? Skulle inte G&J fortsätta 

expandera om de bara kunde? 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 26:e december, år 112 PT vid 

20:39  

 

Storvinnare på Casino Nancy! 

 

Igår kväll så kunde besökare på Casino Nancy 

bevittna hur en rekordvinst växte fram på 

Roulettbordet. Den lycklige vinnaren var en 

hitintills okänd man som sade sig heta, Lars Von 

Ströyer Esq. Han kammade hem inte mindre än 6 

stycken högvinster på rad, varav den sista var på 

hela 6.000.000 Pkr! Som den gode vinnaren han var 

så bjöd Herr Von Ströyer Esq. alla besökare på ett 

glas av casinots finaste årgångschampagne.  

 

   Rapporterat av Jakob Bäckman Skräpplingebladet 

i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 23:e december, år 112 PT vid 

09:26  

 

Polisdepå Anfallen! 

 

I natt så gjordes ett anfall mot Polisdepån utanför 

Riga. Anfallet var troligen ett försök att återta det 

mycket stora partiet med illegala substanser som 

beslagtogs förra veckan. Attacken misslyckades 

glädjande nog. Då våra skickliga poliser var 

beredda på att ett sådant återtagningsförsök skulle 

kunna ske. Flera av de attackerande ”personerna” 

sköts ned och man har hittat flera intressanta 

detaljer på dessa. De flesta av "personerna" bar 

läderjackor med texten ”Brimlys Bästisar” fastsydd 

på ryggtavlan. Vidare kunde ett mystiskt fordon 

iakttas i närheten av depån, under anfallet. Det 

beskrivs som en cylinder som hänger i mellan ett 

antal mycket stora hjul. Hjulen är med andra ord så 

stora att själva fordonskroppen inte sticker upp över 

dem, utan ser ut att hänga fritt mellan hjulen. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 22:e december, år 112 PT vid 

18:51  

 

Mobilisering Övervägs! 

 

Kejsaren ser med oro på den allt mer aggressiva 

attityden hos både Gotland och Ulvriket. Man har i 

överläggningar med riksförsamlingen diskuterat 

både mobilisering och tvångsenrollering av soldater 

både till armén och flottan. Man har även fört fram 

förslaget om att anställa Storpolska Legoknektar. 

Men ännu är inget beslutat, i varje fall officiellt sett. 

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 21:e december, år 112 PT vid 

17:24  

 

Ulvrikes Supersoldat! 

 

Den såkallade ”kommandoagenten” som polisen 

varnade för häromdagen, är ett resultat av  Ulvrikets 

hemliga forskning på mutanter. Samma forskning 

som resulterat i den flygande ödlehunden som 

sprutar Eld, som våran kollega Preben Leth har 

rapporterat om i trakten av Bris Brygga. Bris 

Brygga är ju som tidigare känt för sin Zeppelinare 

bas, där man skall ha tagit fram Bakteriebomber. 

Men man har alltså också tagit fram en Supersoldat 

som tål mera skada och som är mycket starkare och 

farligare än vad vanliga människor eller för den 

delen djur är. Men vad polisen inte talar om, men 

som vi på Polis Gazetten anser är våran plikt att 

berätta för er, är att denna Supersoldat kan ändra sitt 

utseende och förvandlas till ett hemskt monster. 

Samma moster som skrämt livet ur boende i 

Kanton. 

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 20:e december, år 112 PT 

vid 18:46  

 

Livsfarlig Kommandoagent I Hindenburg! 

 

Här med går polisen i Hindenburg ut med en 

allmän varning att det med mycket stor 

sannolikhet finns en såkallad 

agent/spion/lönnmördare ur de Ulvrikiska 

kommandostyrkorna i Hindenburg. Agenten är 

mycket farlig och är troligen någon form av 

mutant då han bevisligen tål enorma skador. 

Agenten ser bedrägligt vanligt ut men är långt 

starkare och snabbare än vad man kan tro. 

Signalementet på agenten är som följer: Vit 

man, längd ca: 180 cm, bedömd vikt ca 90 kg, 

Hårfärg Brunt, Ögonfärg Bruna, Hes Röst, Han 

har bara ett utstickande drag och det är, ett ärr 

som går från hårfästet och ned över vänster öga. 

Om ni ser denna man kontakta snarast närmsta 

polis. Försök inte, vi upprepar, Försök inte 

stoppa honom själva. 

 

   Rapporterat av Kommissarie Dragé Ström i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 19:e december, år 112 PT 

vid 23:27  

 

Per Populär Reser Till Ulvriket! 

 

Per Populär har rest till Ulvriket i ett 

diplomatiskt ärende. Herr Populär som sköter 

om våra effektiva omskolningsläger för 

brottslingar och terrorister, då vi humana 

Gotlänningar föredrar att omskola våra 

missanpassade, till skillnad från t.ex. Pyri 

samfundet som antingen torterar och avrättar, 

eller upphöjer sina brottslingar? Syftet med Per 

Poplärs resa till Ulvriket lär vara att överlämna 

dokument om den” Grau Eminensens”, 

illgärningar i och utanför norden, samt påvisa 

hur den Pyriska Säkerhetstjänsten sett mellan 

”fingrarna” och utnyttjat denna brottslings 

nätverk, för sina egna skumma handlingar. 

 

   Rapporterat av Karl Raske för Visby 

Allehanda i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 18:e december, år 112 PT 

vid 21:36  

 

Lokalkontor o Tidningsarkiv Eldhärjat! 

 

Igår kväll så brann Hertigens Stämmas 

lokalkontor och tidningsarkiv i Gdynia ned, 

efter två explosionsartade bränder. Bränderna 

var säkerligen anlagda, då lokalkontoret och 

tidningsarkivet inte låg i samma byggnad, men 

ändå så började båda lokalerna brinna vid 

samma tidpunkt! När brandkåren kom fram så 

var bägge husen övertända och man fick 

koncentrera sig på att hindra  bränderna från att 

sprida sig till närliggande byggnader. Ett 

tjugotal boende fick lov att evakueras från sina 

bostäder innan bränderna var under kontroll. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för 

Hertigens Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 18:e december, år 112 PT 

vid 16:33  

 

Grå Eminensen bakom Mord! 

 

Enligt handlingar som vi på Hertigens Stämma 

fått tillsända till oss, så låg brottskungen ”Den 

Grå Eminensen” bakom själva utförandet av det 

mord som gjordes på våran kollega Jochen 

Perlazki. Handlingarna ger en klar bild av hur 

attentatsjärven och den tidigare attentatsbjörnen 

blivit anställda, vad deras betalning blev för att 

detta nesliga dåd utfördes och alla dessa spår 

pekar mot ”Den Grå Eminensen”. Exakt varför 

”Den Grå Eminensen” ville medverka till detta 

mord, på en oskyldig och hårt arbetande 

journalist framgår ej i detalj av handlingarna, 



men man kan anta att Jochen kommit någon av 

”Den Grå Eminensens” brottsliga handlingar på 

spåret.Vi skall omedelbart börja undersöka alla 

Perlazkis kvar lämnade dokument och utkast till 

reportage. 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 17:e december, år 112 PT 

vid 11:26  

 

Ny lokaltidning. 

 

Nu idag så gick det första numret av 

Skräpplingebladet i tryck. Detta är en tidning 

som kommer att primärt rapportera om lokala 

händelser i Hindenburg med omnejd. Ett par ord 

från den nya tidningens chefredaktör. "Vi tar 

med stor glädje emot tips om vad som sker i vår 

vackra stad, som i kraft av huvudstad länge lidit 

av avsaknaden av en ordentlig lokaltidning. 

Som skall se till Hindenburgbornas egna unika 

intressen. Vi hoppas att ni kära läsare skall 

tycka att detta är lika intressant och spännande, 

som vi på Skräpplingebladet." 

 

   Rapporterat av Red. Jakob Bäckman 

Skräpplingebladet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e december, år 112 PT 

vid 23:35  

 

Mysterium Vid Gränspostering! 

Som vi tidigare rapporterade den 12 december 

så upptäckte man att hela manskapet vid 

gränsposteringen Fort Stefanovitt, blivit 

utplånade. Vi har nu fått del av vissa 

undersökningsdokument, det man påtalar är 

bland annat att ett antal perfekt cirkelrunda hål 

hittats i flera av ytterväggarna och även i 

innerväggar och vissa pansardörrar. Man har 

också hittat metallfragment som inte tillhör 

utrustningen eller inredningen i fortet. Men 

ännu så har ingen officiell slutsatts kommit oss 

tillhanda. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e december, år 112 PT 

vid 23:33  

 

Pyri fortsätter att kränka Gränser! 

 

Återigen har det uppdagats att agenter som 

arbetar åt Pyris säkerhetstjänst har gjort 

”hemliga” uppdrag inne på Jämtländsk mark. 

Och återigen har den jämtländska ambassadören 

i Hindenburg Gustaf Friig, lämnat över en skarp 

protestnot till Kejsar Thorulfs kansli. 

Protestnoten gäller precis som förra gången 

dessa ständigt upprepade inblandningar i 

Jämtlands inrikespolitik, av den Pyriska 

säkerhetstjänstens agenter.  

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för 

Glansposten i Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e december, år 112 PT 

vid 12:24  

 

G&J I Rederi Branschen? 

 

Här om dagen stävade två gamla fartyg som 

nyligen fört handelshuset Viggs färger in till 

G&J´s  

fabriksområde invid floden, det ena skeppet 

gick omedelbart in i torrdocka. 

Medan det andra förtöjdes vid kajen utanför. 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e december, år 112 PT 

vid 12:22  

 

Armén och Flottan i Larmberedskap! 

 

Efter det att Ulvrikiska kommandostyrkor 

kidnappat en av våra medarbetare i hans hem på  

Gotländsk mark, han var inte som Ulvriket hävdar ute 

till havs. 

Så har både Armén och Flottan satts i larmberedskap. 

Säkerhets polisen har börjat en landsomfattande 

undersökning av utländska medborgare för att se  

om de har giltiga visum och uppehållstillstånd. 

Som en markering mot Ulvrikets agerande så har 

Gotland beslutat, om att utvisa två lägre  

tjänstemän som tillhör Ulvrikets ambassadstab.  

 

   Rapporterat av Karl Raske för Visby Allehanda i 

Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e december, år 112 PT vid 

12:20  

 

Monster i Kanton! 

 

Man har de senaste nätterna sett ett monster röra sig i 

bland Kantons husbåtar. 

Monstret skall vara ungefär två meter långt och ha stora 

lysande gula ögon en utdragen ”nos” fylld  

med vassa tänder och långa knotiga armar med väldiga 

klor på dess ”händer”.  

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis Gazetten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 15:e december, år 112 PT vid 

17:59  

 

Gränsstyrka Försvunnen. 

 

En av gränspatrullerna som ansvarar för gränsen mot 

Norrland har inte rapporterat inom  

förutbestämt tidsintervall. 

En spaningsstyrka har skickats ut för att undersöka. 

 

   Rapporterat av Toivo Esko för Pori Dagblad i Pori, 

Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 13:e december, år 112 PT vid 

21:09  

 

Stort Beslag av Illegala Substanser. 

 

Nu i veckan så genomförde polisen här i Riga en 

omfattande operation mot de kriminella element  

som smugglar in illegala substanser i landet. 

Man har beslagtagit tonvis med illegala produkter de 

flesta var olika narkotiska preparat men även  

ett större parti av kamikaze droger finns med bland det 

beslagtagna. 

Värdet på de beslagtagna substanserna kan räknas i 

miljoner. 

Vissa av de beslagtagna substanserna låg packade i 

lådor märkta med olika Pyriska städers  

namn, man misstänker att ”Den Grau Eminensen” har 

del i den illegala smugglingsverksamheten. 

Om så är fallet har han gjort en mycket kännbar förlust. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 13:e december, år 112 PT vid 

21:02  

 

Inbrott Hos Polisen! 

 

Inatt så gjordes en särdeles fräck kupp, när någon bröt 

sig in på polishögkvarteret i Hindenburg. 

Vad inbrottstjuvarna var ute efter är inte känt, men man 

lär ha tagit sig in i arkivet. 

Så man kan anta att målet var att föra bort 

komprometterade bevis eller liknade. 

Enligt polisen så saknas inget och tjuvarna kunde aldrig 

ta sig in till de mer hemliga dokumenten. 

Vad som står klart är att hela operationen utfördes med 

millitär noggrannhet, vilket har lett till att  

främmande makt misstänks för inblandning.  

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas för Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 13:e december, år 112 PT vid 

13:34  

 

Vild Skottlossning Utanför Bar! 

 

I kväll vid 19 tiden så utbröt vild skottlossning utanför 

Svarthands Bar nära slummen. 

Tydligen så försökte några små djur under skydd av 

intensiv skottlossning springa in i baren med  

en storlåda äpplen (bombaräpplen). 

Lyckligtvis för barägaren så befann sig ett par 

civilklädda poliser på spaningsuppdrag i baren och  

dessa besvarade elden och lyckades slå ut 

bombärarna innan de han in. 

Man har inte funnit några bra spår, då bombärarna 

sprängdes i småbitar av en explosion. 

Efter att något av bombaräpplena träffats av en 

förlupen kula. 

 

   Rapporterat av Kommissarie Dragé Ström i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e december, år 112 PT vid 

23:25  

 

Mystisk Enklav I Jämtland. 

 

Enligt uppgifter som kommit oss tillhanda så skall 

några Pyriska äventyrare varit inne i en hitintills  

okänd enklav i Jämtland. 

Man skall ha kommit över, väldiga mängder av 

högteknologiska vapen och annan apparatur. 

En av medlemmarna i den Pyriska 

äventyrargruppen skall vara Brimly Grau och då 

kan man lätt  

räkna ut vilka de andra medlemmarna kan vara.  

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e december, år 112 PT vid 

23:22  

 

B.P.M.áre ändrar inriktning? 

 

En av de mer kända B.P.M. anhängarna Johannes 

Pyr verkar ha vänt kappan, om inte efter vinden,  

så åtminstone ut och in.  

Man har nämligen vid flera tillfällen observerat 

mycket välmaskerade såkallade ”galanta damer”  

från Playbeing, som blivit insläppta bakvägen, in till 

det Pyrska residenthet. 

Kan det måhända vara så att herr Pyr beslutat 

bejaka sin ”djuriska sida”. 

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson Fjättrade 

Gåsen i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e december, år 112 PT vid 

12:18  

 

Gränspostering UTPLÅNAD! 

 

När avlösningen kom för att göra det måntaliga 

bytet av personal i gränspostering ”Fort  

Stefanovitt”, placerad nära Ulvriket, så upptäckte 

man till sin fasa att hela gränsposteringens  

personal blivit slaktade. 

Enligt de knapphändiga uppgifter vi fått, så var det 

ett veritabelt blodbad inne i fortet. 

Man har inte gett några uppgifter på hur det som 

dödade våra trupper tog sig in i fortet, men vi har  

vissa indikationer på att skottlossning skett inuti 

fortet. 

Däremot finns det inget som tyder på att någon av 

angriparna fanns kvar när avlösningen närmade  

sig , utan bara liken från våra soldater. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 11:e december, år 112 PT vid 

19:56  

 

Storkonungen Lugnar Borgmästaren 

 

I en deklaration från Storkonung Zygmund XIX, så 

meddelar hans majestät att han, sedan han blivit  

delägare i G&amp;J Trading INC´s linje 1 eller som 

den också kallas Hertiglinjen. 

Så har hans majestät klargjort för sina delägare att 

man snarast möjligt skall samman koppla  

Radomsko med det andra rälsvägs nätet.  

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för Hertigens 

Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 9:e december, år 112 PT 

vid 22:28  

 

Statsfiende fångad, dömd och straffad 

 

Återigen har Ulvrikets kommandotrupper 

lyckats eliminera ett hot mot rikets säkerhet. 

Den  

psioniske journalisten Rolf Gute som spridit 

fientlig propaganda om Ulvriket fångades in på 

öppet  

vatten, dömdes i en militär rättegång och 

straffades för sina brott. Psionen Gute kommer 

aldrig mer  

att sprida lögner om vårt stolta land. 

Denna nya form av terrorism i media som våra 

grannar börjat använda kommer Ulvriket aldrig 

att  

acceptera. Vi kommer att bekämpa den med 

kraft där den uppstår, Ulvrikets gränser är inga 

hinder.  

Vi skall glädjas åt fiendens arma svaghet, att på 

det sättet försöka sprida propaganda om  

grannländer och utmåla sig själva som offer 

torde inte öka folkets förtroende för statens 

styre. 

Vi kan lugna våra medborgare med att inga 

Zeppelinare har skadats, inga bomber har stulits 

och  

alla sabotageteam fienden skickat är 

eliminerade. General Röeder kommer att nämna 

detta nya hot  

vid söndagens parad på stora torget i 

Nekropolis.  

 

   Rapporterat av Major Preben Logrup i 

Nekropolis, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 7:e december, år 112 PT 

vid 11:09  

 

Mystiskt Flygande Farkost. 

 

I norra Jämtland så surrar nu rykten om en 

mystisk flygande farkost som lär ha blivit sedd 

flera  

gånger de senaste veckorna. 

Alla vittnen är överens om följade detaljer; det 

flygande föremålet ser ut som en släde. 

Den dras av renliknande djur och den första av 

dessa renliknade djur har en mule som lyser 

med  

det klart rött sken. 

Vissa vittnen har också hört ett ljudligt ”HOO! 

HOO! HOO!” när föremålet passerat. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för 

Glansposten i Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 7:e december, år 112 PT 

vid 11:07  

 

Armén tar över Fyndplats. 

 

Ett större fynd i form av en hitintills okänd 

bunker i norra Finland har annekterats av den 

Finska  

armén. 

 

   Rapporterat av Toivo Esko för Pori Dagblad i 

Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 7:e december, år 112 PT 

vid 11:05  

 

Grau Eminens bakom Bakteriebomb! 

 

Kommissarie Dogg har kommit med nya 

sensationella avslöjanden nämligen att den Grau  

eminensen låg bakom den bakteriebomb som 

släptes över Gotland för ett par år sedan. 

Vi misstänkte redan då Pyrisk inblandning men 

enligt kommissarie Dogg så var det från början 

en  

underrättelse aktion mot Ulvrikets bas för 

zeppelinare vid Brisbrygga. 

Men då den Grau eminensen var med i gruppen 

som förstörde flertalet av de vid Brisbrygga  

stationerade zeppelinarna så kom han också 

över en eller flera av de bakteriebomber som 

Ulvriket  

hade framställt och en av dessa bomber släppte 

han över Gotland utan att tveka bara för att se 

hur  

effektiv den var! 



Och effektiv var den, flera hundra oskyldiga 

medborgare däribland ett trettiotal barn led en 

kvalfylld  

död. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda 

i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

 

 

 

Inkom fredagen den 6:e december, år 112 PT 

vid 19:02  

 

Petition till Storkonungen. 

 

I en samlad petition, från de landsändar av 

Storpolen som gränsar mot Grusna, så ber man  

Storkonungen omhjälp. 

Det är tydligen så att varelser av alla de slag har 

börjat försvinna med en allarmerande hög  

frekvens.  

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 6:e december, år 112 PT 

vid 19:00  

 

Jämtländskpoet Gästar Hindenburg. 

 

Jag kan med glädje rapportera att den kände 

poeten Jon Skoolm kommer att göra ett par  

framträdanden på Café Svarta Capen. 

Jon som är mest känd för sin diktsamling ”Stora 

Träd och Platta Berg” men har också rönt 

mycket  

erkännande för samlingen ”Mossa på sten”. 

Men efter vad erfar så skall han vid de 

inplanerade framträdandena läsa ur hans ännu 

inte  

publicerade samling ”Myrstacken växer i 

norrläge” 

Jag återkommer med exakt datum så fort allt 

blivit spikat. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 5:e december, år 112 PT 

vid 23:47  

 

Kontroversiellt Lagförslag. 

 

Nu i dagarna så inkom Friherre Jonatan 

Sabelskuldra med ett kontroversiellt lagförslag. 

Nämligen att man skulle kunna beslagta och 

frysa misstänkta brottslingars tillgångar. 

Då Friherre Sabelskuldra är en klar förespråkare 

för B.P.M. så kan man med fog misstänka, att 

de  

misstänkta brottslingarna vars ekonomiska 

tillgångar som skulle frysas, primärt skulle vara  

mutanter eller muterade djur. 

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson Fjättrade 

Gåsen i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 5:e december, år 112 PT 

vid 23:46  

 

Oväntad Hjälp Från Ovan! 

 

För några dagar sedan fick några av våra tappra 

armé soldater vara med om en skrämmande och  

oväntad händelse. 

Soldaterna som var ute på ett spanings uppdrag 

för att hitta en mindre grupp av mutantkosacker  

som ställt till diverse elände i den närbelägna 

trakten. 

Soldaterna hittade också gruppen med 

mutantkosacker men den visade sig inte alls 

vara liten utan  

tvärtom en stor och välbeväpnad styrka som lagt 

sig i bakhåll för våran styrka. 

Befälhavaren för den lilla spaningsstyrkan förde 

sina mannar till en liten höjd. 

Man slog tillbaka de första anloppen men det 

stod plågsamt klart för alla att nästa 

anstormning  

skulle krossa dem. 

Då kom från himlen kom två flygande maskiner 

nedstörtande utspyende eld. brännande ljus och  

dånade explosioner. 

De krossande de anfallande mutantkosackerna och drev 

bort återstoden. 

Våra soldater har ingen aning om vem eller vilka dessa 

flygande maskiner tillhörde eller varför de  

valde att hjälpa dem. 

Maskinerna beskrivs som väldigt stora och till formen 

liknade väldiga trollsländor, med två  

lysande skivor ovanför.  

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 1:e december, år 112 PT vid 

19:20  

 

Handelshuset Vigg modärniserar! 

 

Handelshuset Vigg modärniserar och bygger ut sin 

fartygsflotta, genom att byta ut tre av de äldsta  

skeppen mot nya samt att man lagt beställningar på 

ytterligare två stycken nya skepp. 

 

   Rapporterat av Imperiets Röst Ekonomi i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 1:e december, år 112 PT vid 

17:49  

 

Skottlossning vid ökänd krog 

 

Vid tvåtiden i torsdags natt utbröt skottlossning och 

tumult strax utanför den ökända krogen "Café  

Ragg" i Hindenburg. Enligt konstapel Kånrad 

Klangberg vid Hindenburgpolisen avled minst en  

person; en "mutant med tvivelaktig bakgrund", som 

konst. Klangberg uttryckte saken. Enligt  

uppgifter till PolisGazetten rörde sig bråket om en 

uppgörelse i Hindenburgs undre värld. Två  

personer sågs enligt konst. Klangberg lämna platsen 

och eftersöks nu av polisen. 

 

   Rapporterat av Rockard Gryfberg för PolisGazetten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 30:e november, år 112 PT vid 

20:10  

 

Saltbadens Varv Nyanställer. 

 

Saltbadens varv har meddelat att man önskar ny anställa 

tio erfarna skeppsbyggare för att kunna  

tillgodose ett ökat kundbehov. 

 

   Rapporterat av Rickard Hertz för Imperiets Röst 

Ekonomi i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 29:e november, år 112 PT vid 

21:59  

 

Reporter Mördad! 

 

Idag så mördades Jochen Perlazki reporter på Hertigens 

Stämma, när han att höll på att återhämta  

sig från ett tidigare attentat. 

En järv maskerad till städare välte den sängbundne 

Perlazki´s sjuksäng, ut genom rutan på  

sjukrummet, som tyvärr var placerad på sjukhusets 

fjärdevåning. 

Då järven tydligen inte var säker på att han skulle 

lyckas döda Perlazki genom detta, så han  

stoppade dessutom in ett antal bombaräpplen under 

sängkläderna brevid den stackars Perlazki,  

innan han skickade ut sängen med dess olycklige 

innehavare genom fönstret. 

Perlazki dödades troligen omedelbart vid nedslaget.  

Järven försvann i paniken och tumultet efter 

explosionen som blev resultatet, när den med  

bombaräpplen lastade sängen slog i marken. 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 29:e november, år 112 PT vid 

21:57  

 

G&J I Ekonomiskt Trångmål? 

 

I dagarna så skickade G&J Trading INC. bort ca: 60% 

av arbetslaget från Linje 1 eller Konungs  

linjen. 

Man utger själva att andra uppgifter har givits till 

arbetarna, men vi tycker det låter som ett  

avskedande. 

Vilka skäl som än ligger bakom så har 

framdragnings takten sjunkit och där igenom 

material  

kostanden per dag. 

Men frågan är om inte man inte skulle ha fortsatt i 

samma tempo om man bara kunnat? 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 29:e november, år 112 PT vid 

21:55  

 

Handelshuskontor Sprängt! 

 

Igår natt sprängdes ett lokalt handelskontor ute på 

landsbygden i luften. 

Handelskontoret tillhörde handelshuset Gute, två 

anställda som höll på med inventering befaras  

ha omkommit. 

En stor tigerliknade varelse sågs lämna kontoret 

strax innan det sprängdes. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda i 

Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 29:e november, år 112 PT vid 

11:27  

 

Mord förbryllar polisen 

 

Mellan Logsta Bro och Ortsnäs återfann polisen 

resterna av två abnormt stora människokroppar  

kvällen till torsdagen. Kropparna var nästan täckta 

av snöstormen som drabbade trakten samma  

kväll, men ett jaktsällskap gjorde fyndet med 

luktens hjälp. Polisen är angelägen om att alla som  

har någon form av information de tror har med 

fallet att göra vänder sig till polisen. De har bragts  

om livet troligen natten till onsdagen. De mördade 

männen tillhör troligen någon av de stammar  

som frekventerar området med boskapsskötsel som 

syssla. En teori polisen arbetar efter är att  

någon köpt boskap och blivit missnöjd, eller helt 

enkelt försökt stjäla boskapen. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Logsta Bro, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 28:e november, år 112 PT vid 

17:10  

 

Mälarodjuret Myt eller Sanning? 

 

De senaste rapporterna om Jätte jättegäddor har fått 

den gamla debatten om Mälarodjuret att  

blossa upp igen. 

Vissa experter anser att det måste vara en förvuxen 

jättegädda som siktats. 

Medan andra hävdar att både Mälarodjuret och Jätte 

jättegäddan är bluff eller missuppfattningar. 

En tredje grupp som påstår sig sett Mälarodjuret 

menar bestämt att det inte är någon jättegädda  

utan något annat som lever under mälarens yta.  

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 27:e november, år 112 PT vid 

19:57  

 

Armén Förstärkt Med Legoförband! 

 

Storhertig Stephans utlysning av skottpengar på 

identifierade mutantkosacker har lockat ”ett stort  

antal legosoldater” till Lettland som nu understöder 

armén med att driva tillbaka mutantkosackerna  

från våra gränsområden. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 25:e november, år 112 PT vid 

18:01  

 

Har någon sett våran son Petter? 

 

Petter skulle ut och spela med några kamrater 

ute på Kanton men han kom aldrig fram. 

Han är 5 år och var vid försvinnandet iklädd en 

ny speldräkt i färgerna svart o rött. 

Han har röda ögon och gul näbb med en svart 

fläck på höger ovansida.  

Alla tips mottages med tacksamhet, de kan 

lämnas till bespisningsplatsen vid korsningen  

Tryngränd och Yrgatan. 

 

   Rapporterat av Gunlag Orre i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 24:e november, år 112 PT 

vid 13:24  

 

Kapardrama på S/S Himmelsturen 

 

Igår kväll så kapades S/S Himmelsturen av en 

grupp terrorister. Dramat slutade dock lyckligt i 

och  

med att kaparna oskadliggjordes utan att gisslan 

kom till skada.  

Det var strax innan kvällens scenshow skulle 

starta som kaparna tog alla matgäster som 

gisslan.  

Sprängmedel skulle användas mot gisslan om 

inte kaparna fick igenom sina krav. Polisens  

specialister arbetade snabbt med att desarmera 

sprängmedlen, infiltrera lokalen och förbereda 

en  

stormning då en individ ur gisslan i panik 

attackerade kaparna. Den polis som osedd tagit 

sig in i  

restaurangen brukade då de kunskaper som 

Pyris Specpol lärt ut och oskadliggjorde 

terroristerna,  

samt räddade livet på den individ som attackerat 

kaparna. Polismannen kommer att dekoreras för  

sitt rådiga agerande och Specpol vill än en gång 

påminna allmänheten om att inte försvåra  

polisens arbete med dumdristigt agerande.  

Hindenburgs kompetenta poliskår visade prov 

på stor auktoritet och handlingskraft i sitt 

agerande  

under dramat, terroristerna får nu tid att ångra 

sig i de djupa fängelsehålorna som blir deras 

hem i  

all evighet. 

 

   Rapporterat av Jacob Gripfensson, Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 23:e november, år 112 PT 

vid 00:09  

 

Fritt fram för pälsfria restauranger 

 

Domare Hammarspik utfärdade tidigare idag ett 

dekret som gör livet uthärdligt för oss 

civiliserade  

människor som vill kunna äta en bit mat utan att 

bli loppbiten.  

Restauranger av klass kan numera ansöka om 

pälsförbud på sin restaurang. Allt som krävs är 

att  

en ämbetsman godkänner hygiennivån på 

restaurangen som "mycket hög" och att 

personalen inte  

bär skägg. Uppfylls kriterierna och ansökan 

godkänns så ser lagen strängt på de "slödder" 

som  

inte följer civilationens framsteg. Straffet är 2-4 

månaders straffarbete och den hedervärde  

Hammarspik låter meddela att rättsskipning mot 

dessa brott kommer att prioriteras. 

BPM är stolta att meddela att vår nyöppnade 

restaurang "Renheten" vid färjekajen kan 

titulera sig  

Skandinaviens första loppfria restaurang. 

 

   Rapporterat av Johannes Pyr, BPM i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 21:e november, år 112 PT 

vid 23:45  

 

Antalet Försvunna Barn Ökar! 

 

På senare tid har det skett en lavinartad ökning 

barn som försvinner i slummen. 

Från den tämligen normala siffran fem 

försvunna barn i månaden, så har det ökat till  

oroväckande höga tio stycken försvunna barn 

per vecka. 



Allt mer högljudda krav på åtgärder från 

myndigheterna, hörs från de drabbade 

sluminnevånarna. 

 

   Rapporterat av Adolf Gunter Frilansreporter i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 21:e november, år 112 PT 

vid 23:43  

 

Stöldvåg på Söderstrand. 

 

En stödvåg har dragit över söderstrand, flera hus 

har fått ovälkommen påhälsning. 

Förövaren/arna har endast brytit sig in i 

flervåningshus och då alltid på översta 

våningen. 

Därifrån har man noga genomsökt hela huset 

och man har varit osedvanligt skicklig på att 

hitta  

gömda värdesaker och dolda fack. 

Vissa av de drabbade hävdar, att brottslingarna 

abetar åt den färgfattige brottskungen, vars 

namn  

vi inte får nämna. 

 

   Rapporterat av Hoger Skoffare Fjättrade 

Gåsen i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 21:e november, år 112 PT 

vid 23:40  

 

Mystiska Ljussken Förbryllar. 

 

I flera dagar har man spekulerat över det 

ljussken som passerat över Narvik varje kväll 

den  

senaste veckan. 

Ljusfenomentet som påminner om en komet har 

dock flera underliga egenheter för sig. 

Det ena är att den ofta ändrar kurs, när den rör 

sig över himlavalvet. 

Och det andra är att det alltid syns i 

tidsintervallet kl 20:00 - 20:45 aldrig tidigare 

eller senare. 

Fenomenet påminner som sagt om en komet då 

det är omvälvt av starkt ljus och har en svans av  

eld efter sig. 

Experter säger att svansen måste var minst fyra 

kilometerlång för att täcka så mycket av  

himlavalvet 

relaterat till den höjd man beräknar att 

fenomentet rör sig på. 

 

   Rapporterat av Helge Hansen för Tromsbladet 

i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 20:e november, år 112 PT 

vid 23:47  

 

Sprängde DEN GRÅ EMINENSEN 

Ångpannorna? 

 

Enligt hemliga handlingar som anonymt 

skickats till vår redaktion så kan de personer 

som  

sprängde ångpannorna i Oulu, för drygt ett år 

sedan, sammankopplas med "Den Grå 

Eminensen"! 

Varför "den grå eminensen" var inblandad i 

förstörelsen av ångpannorna anges inte i 

dokumentet. 

 

   Rapporterat av Rari Rivanemmi för 

Ykyskanneva i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom onsdagen den 20:e november, år 112 PT 

vid 23:36  

 

Polska Trupper Dödade Av Jättemutant! 

 

Igår kunde en av våra tappra gränsstyrkor se hur 

Storpolska trupper angrep en väldigt stor 

mutant. 

“Striden” utspelade sig på gränsen mot Grusna 

och började med att de Storpolska trupperna helt  

fegt började beskjuta mutanten utan synbar 

orsak. 

Men denna gång gick det åt pip svängen för de 

Storpolska styrkorna mutanten tyckets bara bli  

förbannad och anföll istället de femton 

Storpolska soldaterna och slog med bara 

händerna ihjäl  

alla soldaterna trotts eller kanske på grund utav deras 

allt mer desperat beskjutning! 

Mutanten beskrivs som någonstans mellan tre och fyra 

meter hög med grov grön hud men annars  

humanoid. 

Mutanten var iklädd någon form av enklare läder- 

rustning med nitbeslag och kan ha haft knogjärn  

med spikar på händerna. 

Mutanten försvann in i Grusna efter att “han” tagit ut 

sin ilska på Storpolackerna. 

 

   Rapporterat av Jens Leth för Landsylet i Nekropolis, 

Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 19:e november, år 112 PT vid 

23:36  

 

Huvudbas För Gatans Barn Utplånad! 

 

En rälssträckningsgrupp från ett transportföretag 

uppmärksammade, när de var ute och arbetade i  

ödemarken, ett litet samhälle som inte fanns på någon 

av deras kartor. 

Det hela skulle bara ha varit värt en fotnot, om inte man 

lagt märke till en kraftig explosion strax  

utan för samhället. 

När man undersökte källan till explosionen så upptäckte 

man att det fanns hinderbanor, skjutfält  

och platser där man kunde öva sig på att aptera och 

spränga diverse typer av bomber och även  

tillverkning av desamma. 

En djärv järv infiltrerade lägret och kunde då få fram 

data att det mycket riktigt var ett av ”Gatans  

Barns” läger men inte vilket läger som helst utan ett av 

deras, Huvudträningsläger. 

Transportföretaget skall sedan i samarbete med lokala 

myndigheter och militären, gjort ett  

förebyggande anfall och enligt uppgift, så skall 

terroristernas träningsläger blivit fullständigt  

utplånat. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 19:e november, år 112 PT vid 

23:31  

 

Gottländsk Handelskutter Exploderade! 

 

Den Gottländska handelskuttern Måsen som trafikerar 

diverse Storpolska och Lettländska hamnar  

och där köper upp rälsvägsmaterial har sjunkit. 

Enligt vittnen så hade kuttern just lämnat hamnen efter 

att man köpt upp ett parti med slipers och  

rälsvägsspik. 

När den exploderade! 

Den nu förhärskande teorin är att någon hade preprerat 

en eller flera av sliprarna med någon form  

av sprängämne som sedan bringades att explodera. 

Man har inte funnit någon överlevande från kuttern som 

formligen förintades. 

 

   Rapporterat av Pjotor Strykin för Gronskybladet i 

Gronsky, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 14:e november, år 112 PT vid 

18:33  

 

Gotländsk säljrekommendation 

 

G&J Trading INC. är tyvärr ett strålande exempel för 

hur man genom mindre nogräknade  

mediaskribenter kan manipulera allmänhetens syn på 

företag. För den som inte är insatt i detta  

företags inriktning gäller det ett rälsvägsbygge genom 

ogästvänlig terräng i Storpolen. Detta är ett  

högriskprojekt med tvivelaktig framtid. Vad som 

ytterligare bidrar till att vi inte rekommenderar  

något samröre med detta företag är dess ljusskygga 

framtoning. I dess styrelse sitter den grovt  

kriminelle Johnny Grizzly från Pyri, Journalister som 

försökt rapportera kring företaget har dött  

under mystiska omständigheter och G&J har vid 

förfrågan om ekonomisk redovisning avböjt att  

kommentera.  

 

   Rapporterat av Kamrer Klas Borg, Visby Riksbank i 

Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 14:e november, år 112 PT vid 

18:25  

 

"De fem" slår tillbaka 

 

Storkonung Zygmund XIX har idag godtagit den 

överklagan som gotländska handelshus lämnat in  

angående nyemissionen i det kriminella bolaget 

G&J Trading INC.. Oklara omständigheter kring  

emissionen, bedrägligt beteende, olaga hotelser och 

mutade tjänstemän har lurat hederliga  

affärsmän att investera i "förenade brott & båg". 

Storkonungen ålägger G&J att innan denna veckas 

utgång återbetala hela aktiepostens värde till  

"De fem". En statlig utredning har tillsatts och 

kommer att ledas av den finska advokatbyrån  

Maitolainen, anlitad för sitt klanderfria rykte. 

Anledningen till detta är misstanke om korrumption  

inom BFIS. 

I ett uttalande låter "De fem" meddela att man inte 

helt drar sig ur rälsvägsnäringen. Man har  

startat ett handelsbolag som skall sälja rälsvägsspik 

och syllar.  

Verksamheten omfattar både egen tillverkning och 

handel med begagnat material och första året  

betalas fullt pris även för begagnat material. Varje 

månad kommer en handelskutter att trafikera en  

rutt i rälsvägens närhet för att köpa in gods. 

Handelshus kommer dessutom inom kort att finnas i  

Radomsko, Gdynia, Nowa Warszawa och Riga. 

 

   Rapporterat av Albert Nicelodeon, Gotlands 

ambassad i Nowa Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 14:e november, år 112 PT vid 

17:56  

 

Mutanter korrumperar 

 

Vi bör alla vara bekymrade! Ingenting händer trots 

att samhället förfaller. Grovt kriminella mutanter  

härjar idag fritt i vår kära huvudstad med samhällets 

godtycke. 

De har redan slagit sina tentakler i journalistkåren! 

Se bara på den senaste tidens nyheter:  

Avdankad försupen mutant flyr till Polen, 

problemlösare från Ulvriket fångade, Ta jobb hos  

landsförrädare &amp; mutanter, Barnamördare 

ursäktar sig (jag menar, vem som helst förstår ju att  

fru gris har ätit upp sitt lillsvin). Dessa sanningar 

har förskönats av mindre nogräknade journalister  

som sviker sitt fädernesland. 

Förr så rapporterade tidningarna riktiga nyheter om 

människor, samhällets uppbyggnad, rikets  

förträfflighet och sanningar om mutanter. 

Min och alla riktiga medborgares vädjan till 

journalistkåren är att sluta prostituera er till djur och  

mutanter. Visa istället varför Hindenburg är 

Skandinaviens pärla och Pyri det land alla ser upp 

till.  

Mutantslöddren kan vi tillsammans råda bot på utan 

att media är där och försvarar dem. Visa upp  

vår stolta adels prestationer istället. 

För ett renare Pyri! 

 

   Rapporterat av Johannes Pyr, BPM i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 13:e november, år 112 PT vid 

15:55  

 

Attentatsmän Från Ulvriket Fångade! 

 

Igår så grep den Pyriska säkerhetstjänsten flera 

personer som planerade flera attentat! 

Männen som greps är enligt uppgift, agenter/spioner 

för Ulvrikets  

armés-säkerhetstjänst/hemligapolis. 

Av handlingarna som vår säkerhetstjänst lyckades 

erövra, framgår att gruppen haft för avsikt att  

utföra flera attentat. 

Bland annat mot Skräpplinge Ordens medlem 

Brimly Grau. 

Herr Grau lär ju, ha arbetat åt den Pyriska 

säkerhetstjänsten ett flertal gånger på uppdrag som 

fört  

honom in på Ulvrikes områden. 

Ulvriket anklagar bland mycket annat, herr Grau för 

förstörelse av flera byggnader i Bris Brygga  

samt för stöld av en patrullbåt.  

Ledaren för de Ulvrikiska attentatsmännen, kunde 

dock fly fast han blev skjuten och ramlade ner i  

en gränd från fjärdevåningen. 

Enligt vittnena så blev mannen träffad av minst tio 

skott när han försökte hoppa från ett hustak till  

ett annat. 

Mannen föll sedan ner i mellan husen och landade 

på ett järnstaket med vassaspikar. 

Men när polisen kom in i gränden var han inte kvar. 

Mannen beskrivs som mycket alldaglig ca:175 

cm lång med en uppskattad vikt av cirka:70 kg. 

Herr Grau har inte gått att nå för en kommentar. 

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 13:e november, år 112 PT 

vid 15:49  

 

ENASTÅENDE ERBJUDANDE! 

 

Vi på Äventyrarnas Hus vill ha den bästa 

personalen! 

Om ni är en sådan person som vi behöver (se 

nedan), så betalar vi för era rese utlägg (kvitto är 

en  

fördel) då ni tar er till en av våra filialer. 

Dessutom så är erat första halvår fullt betalt 

oavsett ni får några uppdrag eller ej, i detta ingår  

även kost och logi, det enda kravet är att ni 

skriver på ett 2 års kontrakt. 

Skulle ni vara anställd vi något annat bolag och 

detta inte vill godta eran avskedsansökan så  

hjälper våra skickliga jurister er, att avsluta eran 

anställning eller om ni skulle bli olagligt stämda  

för "kontraktsbrott".  

Vi vill ha pålitliga personer, skickliga skyttar 

(utbildning och tränings möjligheter finns), god  

erfarenhet av zonfaror/hot, stridsvana, god 

förmåga att hålla sig alert. 

Med andra ord den klassiska Äventyraren, men 

här behöver ni inte vara alerta 25 timmar/dygn,  

sova på marken eller äta enahanda färdransoner. 

Vårat huvudkontor finns i centrala Gdynia vid 

Dubrovnikallén nr.48. 

Våra filialer finns i Radomsko i korsningen 

Stalixvägen och Gregorisgatan, i Nova 

Warszawa på  

Stepanowichgatan nr.30A. 

Väl mött och jag hoppas vi skall börja ett 

långvarigt och fruktsamt samarbete. 

Amadeus. 

 

   Rapporterat av Dir. Amadeus Äventyrarnas 

Hus i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 10:e november, år 112 PT 

vid 10:04  

 

Poliskommissarie Uttalar Sig! 

 

Kommissarie Dogg som till nyligen arbetat för 

Pyri med att försöka få massmördaren, och  

brottskonungen "DEN GRÅ EMINENSEN" 

inför rätta.  

Men som avskedades på grått papper då hans 

undersökningar ledde honom in i den adliga 

sekten  

Skräpplinge Orden. 

Vi har talat med kommissarie Dogg som 

befinner sig på hemlig ort där han vilar ut efter 

de senaste  

mord försöken som utfördes av antingen Pyris 

hemliga polis eller av den "Den Grå 

Eminensen". 

På frågan om han hade någon aning om vem 

"Den Grå eminensen" är så fick vi följande  

sensationella svar! 

- Jag vet vem den grå eminensen är! 

- Och jag håller på att sammanställa 

ovedersägliga bevis för hans skuld! 

- Men utan att kompromettera min utredning så 

kan jag bara berätta följande att pressen har  

missuppfattat namnet det skall inte vara "Den 

Grå Eminensen" utan "Den GRAU 

Eminensen"!! 

Med dessa ord avslutade kommissarie Dogg 

vårat möte och förflyttades sedan till en ny 

hemlig  

ort. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda 

i Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 10:e november, år 112 PT 

vid 09:43  

 

Öga mot Öga med Jätteödlehunden! Del.5 

 

Inte nog med att besten visade prov på 

intelligens den kunde uppenbarligen SPRUTA 

ELD också  

ungefär som vissa mutanter men dess 



andningsvapen är helt klart mångdubbelt 

kraftfullare. 

Jag är ingen forskare men jag fick intrycket av 

att det var någon form av brinnandevätska som  

varelsen sprutade på de stackars äventyrarna. 

En vätska som verkade klibba fast och vara 

frätande samtidigt som den brann! 

Helt klart var att den gjorde fasansfulla skador 

på de som blivit träffade. 

Fortsättning Följer.  

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 9:e november, år 112 PT 

vid 16:31  

 

Timmerpriserna Fortsätter Stiga! 

 

Igår så höjdes priserna på timmer, återigen av 

grossisterna. 

Man anger som tidigare den ökade Storpolska 

importen som skäl för prishöjningen. 

Denna gång ökade priserna med 2% vilket gör 

att priset på timmer har ökat med totalt 18% sen  

ökningarna började för cirka tre år sedan. 

 

   Rapporterat av Rickard Hertz för Imperiets 

Röst Ekonomi i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 9:e november, år 112 PT 

vid 16:29  

 

Jätte Jättegädda! 

 

I går skådade två fiskare som var och satte ut 

fisksaxar i bråkviken en enorm jättegädda 

passera  

under deras fötter när de tittade ner genom blank 

isen. 

De bedömde dess längd till över hundra meter! 

skräckslagna flydde de båda till närmasta land 

och säger sig inte vilja vittja fisksaxarna. 

- Inte, innan jag vet var den där besten håller 

hus! 

Som en av fiskarna utryckte sig. 

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 8:e november, år 112 PT 

vid 19:22  

 

Borgmästaren Oroad! 

 

I ett glödande tal idag så oroade sig 

Borgmästare Rasputin för att Radomsko skall 

halka efter  

Gdynia, om staden inte lyckas locka till sig 

några nya industrier och en sådan där Rälsvägs  

historia. 

Han föreslog bland annat, att man skulle erbjuda 

en belöning till det bolag som först kunde knyta  

samman Radomsko med till exempel Nova 

Warszawa eller Gdynia. 

Förslaget mottogs med blandade reaktioner och 

till slut så beslöt man att ajournera sig till  

måndagens möte. 

 

   Rapporterat av Stanslav Ivanlettig för 

Hertigens Stämma i Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT 

vid 23:34  

 

Känd Pyrisk Äventyrare Flyttar Till 

Storpolen! 

 

Utflyttningen av de Pyriska äventyrarna från 

Pyri till Storpolen fortsätter. 

Nu senast är det den kände äventyraren 

Amadeus som emigrerar från Hardin i Pyri till 

Storpolen,  

närmare bestämt Gdynia. 

Vi på Hertigens Stämma var vid kajen när 

Amadeus kom i land, här i Gdynia. 

På våran fråga om varför han lämnade Pyri för 

Storpolen så svarade han; 

"- Alla dessa politiska strider och hugg i ryggen 

som nu pågår i Pyri, får det att gå kalla kårar i 

en  

enkel äventyrare. 

Dessa gangstrar som bevisligen skyddas av adeln 

skickar djur och människor mot en neslig död,  

ofta i form av fega bakhåll. 

Det är bättre i Storpolen, ni har inte lika mycket mygel, 

utan allt är mera rakt på sak. 

I Pyri skulle jag inte gå ut utan rustning, men i 

Storpolen kan jag gå i badbyxor hela dagen. 

Och den här "Grå Eminensen" hur länge dröjer det 

innan han ser äventyrare med heder och  

integritet som ett hot och skickar 20 små djur på ett 

självmordsuppdrag, hem till mig eller dig? 

Jag rekommenderar alla äventyrare att följa mitt 

exempel och ta det jobb jag erbjuder, som  

fristående vakter i mitt nystartade bolag "Äventyrarnas 

Hus". 

Alla som blir godkända får Lön, Gratis Träning och 

Mat & Logi oavsett om de får något uppdrag den  

månaden eller inte! 

Bolaget kommer att vara Nationsmässigt och Politiskt 

helt oberoende och vår uppgift blir att  

beskydda och försvara våra kunder!"  

Så avslutningsvis kan man säga, att Amadeus med 

dessa meningar ger en,  

svidande kritik av den Pyriska Adeln och deras försök 

att sopa Pyris interna problem under mattan. 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT vid 

23:27  

 

Pirat Fasoner Av Gottländska Flottan! 

 

När det Finska skeppet Hywarie sänktes här om dagen 

av en okänd flygande farkost hindrade de  

Gottländska krigsfartyg - som befann sig "av en slump" 

inom området - medelst rena prejningar  

och "varningsskott", de Pyriska fartygen från att 

komma fram fastän de Pyriska fartygen de facto  

var närmast haveristen och som bara försökte att 

undsätta de stackars offren i vattnet. 

Konteramiral Justin Dafrock uttryckte sina misstankar 

över varför den Gottländska flottan betedde  

sig som den gjorde. 

- Det måste ha funnits någonting eller någon som de 

(Gottläningarna) inte ville att någon skulle få  

tag på så till den grad att de sänker ett oskyldigt skepp 

och låter oskyldiga drunkna. 

- Sabla Pirater!  

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT vid 

20:20  

 

Oktobers Inne-Ute lista 

 

Glansposten kan nu stolt presentera en rykande färsk 

Inne-Ute lista till alla trendiga invånare i vår  

fantastiska stad. Som vanligt så har vi tagit fram listan i 

samråd med organisationen Brimly´s  

bästisar. 

 

Innelistan: 

Hojt´s Bisoxjackor, vilken skärning! 

Casino Nancys kvinnliga croupierer 

Musiö Hermanns juletidsprogram 

Casino Nancy 

Bageriet Kofållans Jemtlandsknäck 

 

Utelistan: 

Kriminella poliser 

Sanatorier 

Cyborger & Robotar 

Bumpare (BPM) 

Imperiets röst 

 

   Rapporterat av Jahnne af Schinka, Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT vid 

20:07  

 

Våldsamheter på Club Spetsnasse 

 

En våldsam uppgörelse utspelades ikväll på den ökända 

krogen Club Spetsnasse.  

Upprinnelsen var enligt uppgift att tre schäfrar kom in 

på puben och krävde att få tala med ägaren.  

När den ökände Spetsnasse kom ut från kontoret 

påbörjades en serie verbala hotelser som  

utmynnade i en våldsam strid. Efter att röken lagt sig så 

beordrade Spetsnasse ett par anställda  

att slänga ut byrackorna, enligt uppgift så var de 

nätt och jämt vid liv.  

Stadspolisen var sin vana trogen mycket 

frånvarande i händelserna efter uppgörelsen. När de 

sent  

omsider kom dit, hämtade männen och 

"undersökte" vad som hänt så blev rapporten:  

"Gärningsman okänd" 

Man kan inte undgå att imponeras av vår fantastiska 

poliskårs skarpsinne... 

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre för Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT vid 

00:04  

 

Reporter Öga mot Öga med Jätteödlehunden! 

Del.4 

 

Vi avslutade vår senaste resumé med orden; 

"när min följeslagare väste. 

- Titta på odjuret". 

Helt klart var att besten inte alls sov som det 

verkade utan snarare likt en listig jägare väntade på  

att bytet skulle närma sig tillräkligt mycket så att en 

attack skulle vara möjlig. 

Detta gjorde mig väldigt orolig, då detta tyder på ett 

visst mått av intelligens. 

PLÖTSLIGT  

kastade sig besten upp och snodde runt i luften med 

ett väldigt språng. 

Den attackerande äventyrar gruppen tog 

uppenbarligen helt med överraskning och deras 

skott och  

harpuner missade besten grovt. 

Tyvärr så träffade en av harpunerna min 

följeslagare i huvudet och dödade honom 

ögonblickligen. 

Men detta faktum hade jag ännu inte 

uppmärksammat då jag var trollbunden av fasa över 

scenen  

som utspelades framför mina ögon. 

Fortsättning Följer.  

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e november, år 112 PT vid 

00:00  

 

Pyrisk Poliskommissarie Flyr Från 

Korruptionen I Pyri! 

 

Kommissarie Dogg som lett jakten på en notoriske 

brottskonungen "Den Grå Eminensen" blev  

häromdagen avskedad då han stött sig med den 

Pyriska Adelsorden "Skräpplinge Orden". 

Eller som vi på Gottland föredrar att kalla den 

Skräplinge Orden. 

Kommissarie Doggs flykt var dock inte problemfri, 

då han jagades både av den Pyriska Hemliga  

Polisens Mördarpatruller och Den Grå Eminensens 

Mördare. 

I slutänden så var de sistnämnda, de som kom 

närmast att lyckas med sina nesliga dåd. 

När fartyget som fraktade som kommissarie Dogg, 

väl hade kommit in på Gottländsk  

territorialvatten så gav de Pyriska Spionfartygen 

upp sin jakt. 

Men då kom en liten mystiskt flygande farkost som 

släppte flera bomber som trots deras ringa  

storlek gjorde väldigt stor skada. 

Fartyget sjönk nästan omedelbart och större delen 

av passagerarna och besättningen dödades. 

Kommissarie Dogg överlevde dock och kunde 

fiskas upp av fregatten "Sandön". 

Vittnen beskriver den flygande farkosten som en 

rörkonstruktion med tunna tygvingar.  

Enligt Kommissarie Dogg så har "Den Grå 

Eminensen" tillgång till en sådan flygfarkost som 

han  

bland annat har använt när han och en kumpan för 

några år sedan sprängde ett jättelager med  

NBB som tillhörde Storpolska staten. 

En handling som satte svåra spår i Storpolens 

ekonomi i åratal framöver.  

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda i 

Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 4:e november, år 112 PT vid 

23:27  

 

VÅRA BARN HAR FÖRSVUNNIT! 

 

Våra tre barn Greta, Mats och Lille Pol har 

försvunnit. 

De skulle hämta mat vid bespisningsplatsen vid 

korsningen Tryngränd och Yrgatan, men har 

inte  

kommit tillbaka. 

Greta var klädd i enkel brunklänning och 

kängor, Mats var iklädd svarta byxor med påsytt 

blixt  

mönster i gult tyg och lille Pol hade en grå 

tygkolt. 

De har alla vitt lurvitt hår och bruna ögon och 

bräkande röster. 

Alla tips mottages med tacksamhet, de kan 

lämnas till bespisningsplatsen vid korsningen  

Tryngränd och Yrgatan. 

 

   Rapporterat av Holger Sheep i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom lördagen den 2:e november, år 112 PT 

vid 01:18  

 

Hur kunde det ske! 

 

Hur kunde vad ske frågar ni läsare av detta 

upprop. 

Frågan är hur kunde Skräpplingeorden ens 

komma i närheten av att sammankopplas med 

en känd  

brottsling! 

Och svaret är lika enkelt som skrämande. 

Det är de muterade djurens fel! 

Hur kunde den där Pantern Brimely Grau bli 

invald i denna fina orden? 

Jo politiskt valfläsk! 

Och nu så har Skräpplinge orden blivit 

sammankopplad med denna, "Grå Eminens" vad 

det nu är  

för en degenrerad djuriskmutant som nyttjar vår 

fina orden till sina skändliga verk! 

Och där igenom drar både Skräpplingeorden, 

Pyri och vår älskade kejsares namn ner i 

smutsen,  

där han den "Grå Eminensen" härskar.  

 

   Rapporterat av Agustus Yxenstjärna 

Skräpplingeorden i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 2:e november, år 112 PT 

vid 01:13  

 

Trivselhelg på Söderstrand 

 

Föreningen Folkets Gator kommer i helgen att 

snygga till gator och torg på Söderstrand. Vi vill 

på  

detta sätt visa för allmänheten hur mycket 

vackrare Hindenburg kan bli med små medel. 

Förutom gatusopning och beskärning av buskar 

kommer 25 kärror jord att köras ut för sådd av  

gräsmattor. I växtväg kommer vi att plantera 

blåjordbärsträd, rabarberbuskar och 

snösyrénhäckar.  

Vi inom Folkets Gator vill passa på att uppmana 

Söderstrands befolkning att skänka en slant till 

de  

mindre lyckligt lottade. 

 

 

 

   Rapporterat av Klara Fridolihn i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 1:e november, år 112 PT 

vid 18:43  

 

GOTLAND KÖPER ZEPPELINARE AV 

ULVRIKET! 

 

Enligt indikationer från hemliga agenter i 

Ulvriket så har Gottland framfört en önskan om 

att få köpa  

Stridszeppelinare av Ulvriket! 

Vad Gotlänningarna har erbjudit Ulvriket och 

vad Ulvriket tycker om det hela framgår inte av  

rapporten, från våra modiga agenter. 

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 



Inkom fredagen den 1:e november, år 112 PT 

vid 18:41  

 

Reporter Svårt Skadad Av Attentatsbjörn! 

 

PIdag så skadades Jochen Perlazki reporter på 

Hertigens Stämma svårt. 

Han var på väg ut för att ta sin lunchrast på 

Zekés Café här i Gdynia. 

När en jättelik björn klev fram och skrek här får 

du för ditt djävla ryktesspridande. 

Björnen avfyrade sedan ett höftskott med en 

mindre kanon! 

Kanonen var tydligen laddad med druvhagel. 

Salvan träffade Perlazki i bröstet med sådan 

kraft att han slungades genom ett fruktstånd och 

in till  

en barberare som var en föredetta fältskär och 

som lyckades rädda Perlazkis liv. 

Perlazkis tillstånd betäknas som kritiskt. 

Björnen försvann från platsen med orden; 

"Hälsningar från Grizzly". 

Björnen beskrivs som mycket stor och med 

solkigt gulvit päls. 

Polisen har hittat en storburk med gulvit 

vattenlösligfärg. 

Denna färgburk var nästan tom och låg inne i en 

gränd, inte långt från attentatsplatsen. 

När vi frågade Franz Geber på G&J Trading 

INC. om vad han trodde om det inträffade så 

sade han  

med stort eftertryck att: 

"Herr Grizzely är i detta nu någonstans i 

Lettland och förhindrar vidare plundringar av  

mutantkosackerna, plundringar som drabbar 

oskyldiga civila så väl som de försvårar för 

våran  

rälsvägs framdragning.  

Men jag har fullt förtroende för Herr Grizzely´s 

åtgärder och ser fram mot ett snabbt 

uppklarande  

av problemen. 

Jag beklagar att er reporter har råkat ut för de 

subversiva element som vill misskreditera G&J 

och  

dess delägare. 

Denna maskerade björn har inget att göra med 

varken G&J eller Herr Grizzely". 

 

   Rapporterat av Perrin Starletzki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 31:e oktober, år 112 PT 

vid 21:01  

 

Ordningen återställd 

 

Sensationsnyheterna som nyligen publicerats av 

mindre nogräknade redaktörer visar en allvarlig  

brist på etik i media. 

Det antyds i vaga ordalag att "en grå eminens" 

existerar och att individen har anknytning till 

vår  

hedervärda orden. Att på detta sätt skymfa vårt 

namn går bortom civiliserat uppträdande. 

Skräpplingeorden har vidtagit nödvändiga 

åtgärder för att finna kraften bakom 

skriverierna. 

* Kommissarien som framförde misstankarna 

har nu avskedats sedan utredningen granskats av  

kompetent personal. 

* Chefsredaktören på tidningen som publicerade 

falsarierna avgick idag. 

* Lämpliga stämningar mot de personer som 

deltagit i detta brott är utförda. Dessa personers  

tillgångar är frysta. 

* En belöning på 5.000 Pkr är utfäst till den som 

lämnar tips vilka avslöjar gärningsmännen. 

* Kejsaren har godkänt ett lagförslag där denna 

typ av aktivitet mot adliga ordnar 

kriminaliseras. 

Ordensbröder, kom alltid ihåg Palpadines 

motto!  

"Må kraften alltid vara med oss 

Skräpplingebröder!" 

 

   Rapporterat av Skräpplingeorden i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 31:e oktober, år 112 PT 

vid 19:29  

 

Journalist mordhotad 

 

Vad händer i vår kära stad nuförtiden? 

Idag fick Hertigens Stämma ett anonymt brev 

från "en vän" som fruktar för vår kollegas liv.  

Eftersom Hertigens Stämma inte böjer sig för 

kriminella element så väljer vi att publicera brevet: 

Bäste Jochen, 

Ni befinner i omedelbar livsfara! Jag kan inte yppa mer 

än så, jag skulle mördas om jag avslöjar  

mer. 

Detta är inget hot, den fiende du nu har fått ser bara 

svart och vitt. Oavsett vad du vidtar för  

försiktighetsåtgärder så räcker det inte mot fienden. Du 

och alla i din närhet skulle slaktas. 

Jag råder dig att flytta till en säkrare ort tills fienden 

glömt bort dig, ta med dina kära och göm er. 

"en vän"  

Hertigens Stämma gömmer sig inte! 

Till den som skickar denna typ av hot vill vi bara säga 

att sanningen skall segra. 

 

   Rapporterat av Jani Krykowski för Hertigens Stämma 

i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 31:e oktober, år 112 PT vid 14:37  

 

Näktergals Operan sätter upp Svansjön! 

 

Äntligen sker det vi alla älskare av kultur väntat på. 

I ett samarbete över gränserna och som saknar 

motstycke i vår tid så sätter man upp Operan  

Svansjön i samarbete med inga mindre än den ryska 

Tollstoll Balletten och Storpolska Operan! 

Förberedelserna är i fullgång och de första 

repetitionerna har börjat. 

Den man vi har att tacka för denna århundradets 

satsning på kulturen är operachef Magnus  

Sångfågel, vars outtröttliga arbete med att sy ihop, alla 

de små som stora detaljer som måste  

lösas, innan alla de inblandades viljor strävade åt 

samma håll.  

Bara de ansträngningar som denna man gjort för 

kulturen, borde enligt mig, ge honom  

Glanspostens Kulturpris. 

Nu är det bara att vänta på den stora Gala 

föreställningen som skall ske vid nyår.  

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd Reporter 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 31:e oktober, år 112 PT vid 01:06  

 

Kalabalik i Östersund! 

 

Igår kom en okänd "man" gående mot stadsportarna i 

Östersund "han" var "iklädd" en rustning av  

någon okänd metall och var fullständigt belamrad med 

diverse föremål från "de gamlas tid" (mest  

vapen). 

Enligt överlevande vittnen så hävdade han på knastrig 

skandiska att han hade "hittat" dessa saker  

någonstans i de Jämtländska skogarna och ville nu sälja 

dessa. 

Tydligen hände något vid stadsporten under 

diskussionen med stadsvakterna som kan ha påpekat  

att enligt Jämtländsk lag. 

Så tillhör en del av de naturresurser som man finner i 

Jämtland också landet Jämtland. 

"Mannen tycks inte ha hållit med om detta och tillslut 

så blev det bråk. 

I detta fall så slutade "bråket" med att mannen avvek 

från platsen med alla föremålen och att alla  

stadsvakter vid porten var döda, samt att de två 

kvarteren närmast stadsporten brann ned. 

Närmare ett förtiotal civila lär ha dödats eller skadats. 

Rikslarm har gått ut men man varnar för att "mannen" 

är oerhört farlig. 

Han beskrivs som ca 2 meter lång iklädd en gröngrå 

rustning som viner och surrar när mannen rör  

sig. 

Han bar med sig utrustning från "de gamlas tid" till en 

uppskattad vikt på ca: 500 kg. 

Upplysningar lämnas till närmaste poliskontor. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Glansposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 29:e oktober, år 112 PT vid 23:51  

 

Pyrisk Diplomat Mördad! 

 

Nu ikväll så hittades den Pyriske Diplomaten Jöns 

Staelvinge mördad här i en gränd i Riga. 

Jöns hade bragts om livet genom att någon hade sprättat 

upp hans bröstkorg med någon form av  

mekanisk såg eller kapklinga, enligt polisens utredare. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 29:e oktober, år 112 PT vid 

14:35  

 

Pyriska Diplomater Utpekar Gangster! 

 

De senaste dagarnas terrordåd, skall enligt den 

Pyriska diplomaten Jöns Staelvinge vara kopplade  

till den notoriske Gangster Bossen den "Grå 

Eminensen" 

Den Pyriska diplomaten Staelvinge har överlämnat 

diverse handlingar som styrker detta, till  

Storhertig Stephan. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund på Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 25:e oktober, år 112 PT vid 

18:46  

 

Reporter Öga mot Öga med Jätteödlehunden! 

Del.3 

 

Vi identifierade snabbt varelserna på andra sidan 

som en av de saknade äventyrargrupperna. 

De höll uppenbarligen på med att förbereda ett 

bakhåll. 

Deras vapen var, efter vad vi kunde se, ett par 

överdimensionerade arbalest med harpunliknade  

pilar som verkade ha någon form av wire fastsatt 

vid sig. 

Vidare så kunde vi se att man hade en hightech 

kulspruta och ett par hightech gevär, plus en  

Cogan granatkarbin. 

Vi bedömde att de just skulle till att göra sitt 

eldöppnande, när min följeslagare väste. 

- Titta på odjuret. 

Fortsättning Följer.  

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 25:e oktober, år 112 PT vid 

18:44  

 

Angående den senaste tidens terrorattacker. 

 

G&J utrycker härmed sitt djupa deltagande med 

våra avlidna Gotländska Bröders famlijer. 

Dessa redbara män som så tragiskt ryktes bort från 

våran familj av olika delägare. 

G&J utfäster härmed en belöning på 

50 000 Pkr för den eller de som kan bringa de 

skyldiga inför rätta. 

G&J vill också uttrycka våran avsky för de 

bakåtstävande terrorgrupper, som bara försöker 

förstöra  

och sinka utvecklingen av den Storpolska 

civilisationen. 

Dessa Terrorister vill tydligen tillbaka till 

Katastrofåren då total anarki rådde. 

G&J vill också varna, att dessa terrorister är slugare 

än vad de verkar. 

Detta då de uppenbarligen väljer ut medlemmar 

med lämpligt utseende, som då kan misstas för  

respektabla medborgare, när de utför sina nesliga 

dåd. 

Slutligen vill vi på G&J uttrycka vårat djupa 

medkännande, med de oskyldiga som kan eller har  

råkat i svårigheter, pågrund utav den nu pågående 

jakten efter terroristerna.  

 

   Rapporterat av G&J´s pressansvarige Kransky 

Petorviz i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 24:e oktober, år 112 PT vid 

23:55  

 

Regeringen Dementerar Supersoldat Rykten! 

 

Regeringen har skickat en dementi till Kejsar 

Thorulf i Pyri. 

Där man i mycket skarpa ordalag dementerar den 

senaste grundlösa Pyriska ryktesspridningen  

om att vi Gotlänningar skulle ha någon form av 

Supersoldat från Grusna. 

I dementin så påpekas att det land som senast visat 

på imperieambitioner förutom Pyri, är Ulvriket  

som dessutom gränsar mot Grusna. 

Så vill man hitta muterade Supersoldater så är det 

mot Ulvriket man bör vända blickarna, inte mot  

vår fredliga handelsnation. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda 

i Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 24:e oktober, år 112 PT 

vid 23:53  

 

Brottskung Betalar Terrorist Träningsläger 

På Gotland! 

 

Enligt hemliga rapporter så betalar den Grå 

Eminensen kostanden för att Gatans Barn och 

andra  

terrorist organisationer skall få ha sina 

träningsläger på Gotland. 

Gotlänningarna har ju sluppit alla terrorangrepp 

som drabbat alla andra länder runt Östersjön! 

Och anledningen är att det är en del av priset för 

att terrorgrupperna skall få en säker plats att 

träna  

 

upp sina mördare på. 

Den Grå Eminensen står för de löpande 

kostnaderna så som skott, mat, droger och 

liknande.  

 

   Rapporterat av Pelle Prolleteriat för Polis 

Gazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 24:e oktober, år 112 PT 

vid 22:05  

 

Våldsam eldstrid på Hotell Guldkalven 

 

Tidigare ikväll utbröt en våldsam eldstrid på 

Hotell Guldkalven. En grupp män anförda av en 

enorm  

mutant med mörk päls stormade in på hotellet 

och öppnade eld med vapen från de gamles tid.  

Vapnen både sprutade eld och spred ett 

smattrande domedagscrescendo som hördes 

över hela  

Gdynia. Hotellet är helt sönderskjutet och 

eldhärjat, intilliggande byggnader har mer eller 

mindre  

svåra skador och dussintals döda på hotellet blir 

mycket svåra att identifiera. Inga överlevande  

finns på hotellet. Av allt att döma har förföljarna 

använt en tunnel under hotellet som flyktväg, 

där  

har polisen säkrat doftspår från 

gärningsmännen.  

Enligt preliminära uppgifter så var merparten av 

gästerna representanter för gotländska  

handelshus med intressen i G&J Trading Co. 

Babuschka Irinowitch, näktergalen på 

Hertigoperan påträffades död i sin lägenhet. Ett  

knytnävsstort hål i tegelväggen i hennes sovrum 

tyder på att hon också föll offer för massakern 

på  

hotellet.  

Ytterligare två adresser i Gdynia blev skådeplats 

för brutala dödsskjutningar strax efter  

hotellmassakern. Även här tros offren vara 

gotländska handelsmän.  

Greve Wroclaw har avslagit Storkonungens 

erbjudande om kungliga gardets hjälp att stävja  

oroligheterna. Istället har grevens egna trupper 

gjort oavbrutna razzior över hela Gdynia i 

jakten  

på förövarna. Utegångsförbud är infört 

skymning till gryning och tiotals personer har 

häktats. 

 

   Rapporterat av Jani Krykowski för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 23:e oktober, år 112 PT 

vid 23:43  

 

Terrorist Angrepp Mot G&J´s Huvudkontor! 

 

I kväll så försökte en grupp terrorister utföra ett 

angrepp mot G&J Trading INC´s huvudkontor 

här i  

Gdynia. 

Angreppet blev dock hänsynslöst nedkämpat av 

de cyborger som anslutit sig till Franz Gerber 

och  

som nu primärt bevakar anläggningens olika 

installationer. 

G&J har avböjt att kommentera det inträffade 

utan refererar till ett kommande 

pressmeddelande. 

Det finns dock rykten som säger att även andra 

delar av G&J´s anläggningar har utsatts för 



olika  

attentat. 

Klart är att G&J har ökat upp sin bevakning 

ytterligare efter angreppet. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 23:e oktober, år 112 PT 

vid 23:41  

 

TERRORVÅG DRAR ÖVER LANDET! 

 

I vad som måste benämnas som en samlad 

attack så gjorde flera terroristceller olika 

angrepp  

under kvällen. 

Målen var i första hand regeringsbyggnader och 

personer av de högre stånden. 

Attackerna var av skiftande karaktär och med 

skiftande framgång. 

Flera personer och byggnader skadades i vissa 

fall svårt eller kritiskt. 

Men också flera terrorister dog i attackerna i 

många fall på grund utav felhantering när de 

skulle  

anbringa olika former av bomber. 

Från myndighetshåll så misstänker man främst 

"Gatans Barn" men det finns också tecken på att  

denna terrororganisation, har hyrt in diverse 

fristående kriminella grupper och personer. 

Det finns också klara kopplingar mellan 

mutantkosacker och dessa terrorister. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund för 

Rikets Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 23:e oktober, år 112 PT 

vid 23:38  

 

Korvett Sänkt! 

 

Korvetten Gladan sänktes i eftermiddags under 

mystiska former under den pågående 

flottövningen 

"Blått Hav". 

Korvetten hade just gjort ett angrepp på 

målfartyget "Järnsidan" och avfyrat en välriktad 

bredsida. 

När någonting passerade över Gladan, med 

enligt vittnena, oerhörd hastighet och 

öronbedövande  

dån. 

Man har inte kunnat ge någon riktig beskrivning 

av vad det var som passerade över Gladan då 

det  

var omgivet av glödande partiklar, eller som ett 

vittne beskrev det, så var det som om en komet  

passerat. 

Vad det nu än var, så gjorde luftdraget efter dess 

passage att Gladan slog runt och sjönk  

omedelbart. 

Av besättningen på 70 man så har endast tio 

hittats och av dessa var endast sex stycken  

överlevande. 

Trots den senaste tidens aggressioner, så 

misstänker man inte Pyri, för just denna 

händelse. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda 

i Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 22:e oktober, år 112 PT vid 

23:35  

 

Gotländska Supersoldater? 

 

Enligt en hemlig rapport som kommit till vår 

kännedom så skall en Gotländsk äventyrargrupp 

hittat  

en okänd militärbas djupt inne i Grusna. 

Från denna så skall man ha tagit en genetiskt 

muterande vätska som om man ger den till en  

varelse av människotyp, muterar denna till en 

jättelik superstark och tålig varelse. 

En supermutant som kan användas till en 

supersoldat! 

Vi kan bara hoppas att myndigheterna får det 

ekonomiska stödet plus allmänhetens moraliska  

stöd, för att göra de undersökningar som krävs 

för att stoppa Gotlänningarna. Så att  

Gotlänningarna inte förskjuter maktbalansen 

helt i Östersjö området! 

 

   Rapporterat av Markus Af Ugglas för Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 22:e oktober, år 112 PT vid 23:32  

 

Greve Wroclaw Skadad I Terrordåd! 

 

Igår kväll när greve Wroclaw skulle åka hem efter ett 

besök hos Grevinnan Wurlitz. 

Så besköts hans vagn av terrorister. 

Greven skadades svårt i ena armen och huvudet, men 

lyckades ensam ned kämpa fyra terrorister  

innan hans överlevande livvakter kunde blanda sig i 

striden. 

Livvakterna gjorde processen kort med terroristerna, 

tyvärr så använde sig livvakterna av  

såkallade gyrojetgevär så identifieringen är idet 

närmaste omöjlig det enda man har fått fram är att  

alla terrorister var små eller mindre muterade djur och 

att de hade ett säreget stridrop. 

Något som livvakterna uppfattades som något i stilen 

"Gundhågdaj" alternativt kan det vara  

"Vrundhågdaj". 

Terroristerna antas ha tillhört "Gatans Barn". 

Greven Wroclaws läkare låter meddela att greven mår 

efter omständigheterna bra. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom tisdagen den 22:e oktober, år 112 PT vid 21:22  

 

Brutalt mord på telegrafbyrå 

 

I eftermiddags mördades Julian Granvik inne på sin 

telegrafbyrå på Gyllgatan 14. En kund fann  

den avlidne och en skräckslagen individ kl. 15.30 inne i 

lokalen. Den enda detalj kring brottet som  

är offentlig är att extremt kraftigt våld mot huvudet har 

använts.  

Polisen har ett ögonvittne som befann sig i lokalen. På 

grund av vittnets ovilja att samarbeta ber vi  

allmänheten om hjälp med observationer. Allt tyder 

dock på att inga kopplingar till organiserad  

brottslighet finns. 

Det signalement som finns är: 

Ett mycket stort djur med mörk päls. Spår säkrade på 

platsen antyder en individ ca 250-300cm lång  

vägandes 250-400 kg. 

 

   Rapporterat av Kriminalkommissarie Fredrik Dogg i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 21:e oktober, år 112 PT vid 

12:58  

 

Fåfäng Gangster Boss! 

 

Den såkallade "Grå Eminensen" lär vara, en frekvent 

besökare hos Musiö Herman´s salong. 

Men det skall mera till än en manikyr, innan allt blod 

och lidande som flytigt runt denna "person"  

kan tvättas bort. 

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e oktober, år 112 PT vid 16:42  

 

Ungkalv Förvunnen! 

 

Vår son Hildur 3 år försvann igår när han var på väg 

mellan fabriksområdet och Kråkberget. 

Han är storväxt och brun med vita fält, två små horn var 

av det ena är vinklat lite nedåt. 

Han var klädd i grova byxor och blåjacka av 

sjömanstyp. 

Alla tips mottages med tacksamhet, de kan lämnas till 

bespisningsplatsen vid korsningen  

Tryngränd och Yrgatan. 

 

   Rapporterat av Klas Tjurmacke i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e oktober, år 112 PT vid 16:40  

 

Expedition Tillbaka Från Förbjudna Zonen! 

 

Den expedition som vi rapporterade om den 5 

september innevarande år har nu kommit åter till  

G&J´s huvudkontor här i Gdynia. 

Efter vad vi har förstått så var den mycket lyckad, 

man fann det man sökte efter och återförde det  

till G&J´s huvudkontor här i Gdynia, men förutom 

det så har man enligt rykten upptäckt en ny typ av  

mutant djupt inne i zonen. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 19:e oktober, år 112 PT vid 

00:01  

 

Stor Flottövning påbörjad. 

 

I dagarna började vår flotta årets stora övning "Blått 

Hav". 

Vår flotta hade knapp lämnat hemma hamnen innan 

de började skuggas av Pyriska Spionfartyg. 

De Pyriska fartygen försöker ständigt provocera 

våra styrkor, men än så länge så är det mest  

aggressiva som skett flottorna emellan, varit när 

fregatten Rauk, avfyrade ett varningsskott framför  

bogen på en Pyrisk patrullbåt som försökte tvinga 

fregatten att ändra kurs. 

Vi frågade amiral Jöns Populär om detta var ett 

vanligt beteende hos Pyriska flottan. 

"Tyvärr så är det så, att Pyris kejsare tycks vilja att 

något skall ske och förstår inte att vi är ett  

fredsälskade folk, som bara har en stark flotta för att 

skydda oss" var amiralens svar. 

Blått hav kommer att fortgå under vecka och vi 

kommer att rapportera fortlöpande om vad som  

händer. 

 

   Rapporterat av Rolf Gute för Visby Allehanda i 

Visby, Gottland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 18:e oktober, år 112 PT vid 

23:57  

 

Reporter Öga mot Öga med Jätteödlehunden! 

Del.2 

 

Så som jag tidigare beskrev så kikade vi försiktigt 

och på behörigt avstånd ned mot den sovande  

besten. 

Jag studerade odjuret noga och lade som jag tidigare 

hänvisat till flera detaljer som gör mig  

tveksam till om odjuret verkligen är en ödlehund i 

gigantiskt format. 

Om vi börjar med huvudet så är det smalare och 

längre än hos en ödlehund, halsen är betydligt  

längre och är rörligare, svansen är smalare och 

längre, men skillnaden framför alla andra  

skillnader är att den har vingar! 

Jag lade också märke till att besten visade märken 

efter strid, bland annat så satt en harpun  

inkilad under fjällen vid det ena frambenet. 

Besten verkade dock inte besvärad av detta utan 

verkade sova lugnt. 

Jag tänkte dra mig tillbaka, när min skarpögde 

följeslagare märkte att en eller flera varelser rörde  

sig på andra sidan av den brinnande bondgården.  

Fortsättning följer. 

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 18:e oktober, år 112 PT vid 

13:03  

 

Svinhugg har gått igen! Del 2. 

 

Efter att ha legat på trottoaren i några sekunder 

hände nåt med Hans kropp. Hans muskler svällde  

och ur munnen sprutade en tjugo meters eldkvast 

(latenta mutationer enligt kunniga på området).  

"Jag fick som en kliande känsla i fötterna och 

hjärnan kändes liksom... röd och varm" förklarar  

Hans af Chanz. Enligt läkare kan mutationer 

komma fram om personen kommer i situationer 

med  

starka känslor (t. ex. sorg, glädje, avund). 

En nu rasade Hans tände eld på Trindes Isterkokeri 

och slog Marieannes Grill till pinnved innan  

han vrålande sprang hem till bostaden han delar 

med sin mor. 

Polischef Eskil Hårdh hälsar att "Hans nog slipper 

rättslig påföljd och hoppas att han ska trivas  

med sitt nya jobb som stadsvaktsbefäl i Tuna-

Holmar". 

 

   Rapporterat av Ari Vernersson i Tuna-Holmar, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 18:e oktober, år 112 PT vid 

13:01  

 

Svinhugg har nu gått igen! Del 1. 

 

Efter att större delen av sitt liv ha varit mobbad 

och utnyttjad nådde förra torsdagen Hans af 

Chanz  

den berömda gränsen för vad han "pallar med". 

Enligt egen utsago blev han som vanligt retad 

för sin magra kroppsbyggnad när han skulle äta  

lunch vid Mariannes Grill i Tuna-Holmar och 

fick en Dagens Eskargoo upptryckt i ansiktet av 

två  

grävlingar med sydeuropeiskt eller arabiskt 

utseende som efteråt flydde på sina ponnys mot  

Hindenburgvägen. När en nerkladdad Hans 

försökte ta en ny servett att torka sig med 

förklarade en  

sur gatuköksägarinna att &quot;du ska fanimig 

köpa en ny portion om du vill ha fler servetter,  

tunnis. En nu väldigt arg och ledsen Hans af 

Chanz släpade sig iväg över torget mot sin  

arbetsplats på Trindes Isterkokeri där han möttes 

av en arg trind chef som först verbalt förklarade  

att "han inte vill ha en så obstinat och smutsig 

personal som ställer till bråk på lunchen och ger  

hans fina firma dåligt rykte", och sedan fysiskt 

verkställa Hans avskedande genom att 

tillsammans  

med förman Andersson kasta ut honom med 

huvudet före på trottoaren, &quot ”det känndes 

bara halvbra” förklarar Hans. 

Fortsättning följer... 

 

   Rapporterat av Ari Vernersson i Tuna-

Holmar, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 17:e oktober, år 112 PT 

vid 23:38  

 

Fylleorgie i Rikssalen! 

 

Friherre Bjorn Skoffare har gjort det igen. 

Gjort bort sig det vill säga! 

Att Friherren är glad i de starka dryckerna är ju 

allmänt känt, men igår så tog han det ett flertal 

steg  

längre än förut. 

Under pågående riksförsamling så kommer en 

minst sagt, överförfriskad Friherre Skoffare  

inramlande genom de stängda dörrarna, vilt 

skrålande på en mycket ekivok fyllevisa. 

Han snubblar sedermera upp i talarstolen där 

han slänger bort talmannen, med orden "Det var 

f-n  

vilket fult luder!"  

Varvid han följer upp med att urinera kraftfullt i 

själva talarstolen medan han högljutt beklagar 

sig  

över det usla avloppet i pissoaren. 

Sen snubblar han ur talarstolen och över räcket 

och landar i en snarkande hög på golvet nedför. 

Krav har höjts om att Friherren skall bannlysas 

ur riksförsamlingen, de som kräver det 

högljuddast  

är de som har platserna nedanför talarstolen.  

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson Fjättrade 

Gåsen i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 16:e oktober, år 112 PT 

vid 14:40  

 

Byar Brända! 

 

Som man befarade så har det skett en ökning av 

räder av mutantkosackerna. 

Byarna Tilka och Zalibas har bränts ned och det 

verkar som om en stor del av innevånarna blivit  

mördade i bestialiska "lekar". 

Storhertig Stephan har utlyst skottpengar på 

identifierade mutantkosacker. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund för 

Rikets Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e oktober, år 112 PT vid 

22:11  

 

Reporter Öga mot Öga med 

Jätteödlehunden! 

 



Då jag väntat i Bris Brygga i flera dagar på mera 

uppgifter, men inga äventyrare synts till så gav  

jag mig ut till den bonde som rapporterat 

ödlehunden tidigare. 

När jag närmade mig bondgården, så lade jag 

märke till en rökpelare i raklinje med mitt 

tilltänkta  

mål. 

Då detta inte är så långt från den förbjudna 

zonen så fortsatte jag och mitt resesällskap med  

försiktighet. 

Det vi då såg trotsade våra intellekt, en väldig 

ödlehundsliknade varelse låg och sov utanför 

den  

brinnande bondgården. 

Jag skriver ödlehundslikande då det finns fler 

detaljer som skiljer den från en ödlehund, än 

vad det  

finns detaljer som är lika dem emellan. 

För det första den är enorm! 

Bondens bedömning att den skulle vara femtio 

meter mellan nos och svansspets finner jag vara 

i  

underkant jag skulle bedöma att totallängden är 

mer än SEXTIO METER! 

Fortsättning följer.  

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e oktober, år 112 PT vid 

15:28  

 

HAR NÅGON SETT MIG? 

 

Vår lille son Nisse Knor 4 år är försvunnen 

sedan en vecka tillbaka. 

Han var vid tiden för försvinnandet iklädd en 

stickad tröja och läderhosen. 

Kännetecken han har skär hy och ett litet upp 

tryne. 

Han är en nyfiken och glad liten krabat. 

Han syntes senast i utkanten av kråkberget nära 

Kanton. 

Alla tips mottages med tacksamhet, de kan 

lämnas till bespisningsplatsen vid korsningen  

Tryngränd och Yrgatan. 

 

   Rapporterat av Frau Knor i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 13:e oktober, år 112 PT 

vid 20:02  

 

Terrorist Sprängde Sig Själv I Luften! 

 

En terrorist som troligtvis tillhörde 

organisationen "Gatans Barn" sprängde sig själv 

i luften när  

han skulle aptera en bomb på chefen för BFIS, 

Baron Karazanskis vagn. 

Terroristen blev så illa tilltygad av explosionen 

att han inte kunnat identifieras, endast en bit av  

ryggtavlan på hans jacka har återfunnits, på 

denna så är det en fastsydd text som är 

någorlunda  

intakt. 

Man kan urskilja följande två textfragment, 

"MLYS BASTI", resten av texten är förstörd. 

Terroristen var av resterna att döma, en muterad 

norskskogskatt. 

Bomben skulle enligt polisens bombexperter 

dödat alla som befunnit sig i vagnen om den  

exploderat när vagnen hade passagerare. 

Nu så dödades endast terroristen och vagnens 

dragdjur. 

Ett par förbipasserande ådrog sig lättare 

blessyrer i form av skärsår och blåmärken. 

Helt klart är att någon vill stoppa BFIS och 

Baronens arbete. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 11:e oktober, år 112 PT vid 

23:23  

 

Tortyroffer! 

 

Bland de döda som man hittade i den nyligen 

upptäckta massgraven så visade sig flera utav  

offren uppvisa spår av tortyr, som de utsatts för 

innan de bragts om livet. 

Man har kunnat identifiera några av de 

tortyrmetoder som använts genom de skador 

som de  

lämnat på offren. 

Det vanligaste redskapet som torteraren tycks ha 

använt, är en såkallad kaptrissa eller vinkelslip. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Glansposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 9:e oktober, år 112 PT vid 23:35  

 

Hemligt Vapen Upptäckt! 

 

Vid en skärmytsling mellan Storpolska gränssoldater 

och soldater ur Ulvrikes arme så kunde våra  

tappra soldater enligt uppgift erövra ett nytt hemligt 

vapen som soldaterna från Ulvriket bar med  

sig. Vapnet skall enligt våra experter vara nyproducerat 

och inte något från de gamlas tid. 

Det finns inte heller något hinder för oss att producera 

detta vapen. 

Vapnets kodnamn är "Vargdräparen".  

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens Stämma 

i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 8:e oktober, år 112 PT vid 23:25  

 

Massgrav Upptäckt! 

 

En massgrav upptäcktes nyligen djup inne i de 

Jämtländska skogarna. 

En grupp med äventyrare kände en hemsklukt och lade 

märke till ett flertal grårävar som grävde i  

marken och slogs om de delar de fått fram. 

När man undersökte närmare så hittade man delar av ett 

flertal döda. 

Det var främst IMM men även FMM och FMD fanns 

bland offren. 

Vid en medicinsk undersökning av offren som inte varit 

döda lång tid. 

Visade sig att, de flesta blivit dödade med någon form 

av hagelgevär men vissa visade också upp  

sprängskador. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Glansposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 4:e oktober, år 112 PT vid 18:50  

 

G&J Trading INC. Nyanställer. 

 

I ett pressmeddelande från G&J så framkommer det att 

man är intresserad av att nyanställa ett  

stort antal människor, mutanter och muterade djur. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens Stämma 

i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 1:e oktober, år 112 PT vid 14:41  

 

Gangster tillhör Gatans Barn!? 

 

Enligt de senaste informationerna som kommit till vår 

kännedom, så har man kunnat knyta flera  

kopplingar mellan gangsterbossen "Den Grå 

Eminensen" och terrororganisationen "Gatans Barn"! 

Genombrottet skedde efter att den Storpolska 

säkerhetstjänsten eller Byron För Inrikes Säkerhet  

BFIS, avslöjade och sprängde en terroristcell härom 

veckan. 

Bland de dokument som man fann vid ingripandet så 

fanns det flera kopplingar till "personer" som  

rör sig i "Den Grå Eminensens" omedelbara 

"vänskapskrets". 

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets Röst i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 30:e september, år 112 PT vid 

20:22  

 

Himmelsk båttur med Playbeing 

 

Den 10 oktober går premiärturen för Hindenburgs 

lyxigaste kryssningsupplevelse "Himmelsturen"  

signerad Playbeing. Här kan de utvalda äta gott, lyssna 

till utsökt musik, dansa och umgås med  

våra playbeingbabes. Övriga nöjen är bl.a kasino, 

spelhall, lerduveskytte, dansshow,  

sportarrangemang, massage, bastubad, kroppsvård och 

hetvattenbad. 

Självklart står gästen i fokus och inga önskemål är 

omöjliga, vårt motto är att gästen är i himlen  

bland vackra änglar. 

Sportarrangemanget på premiärkryssningen är 

gyttjebrottning. Vem av våra playbeingbabes blir  

mästarinna? För 200 Pkr får DU möjligheten att bli 

mästarinnans kavaljer under hela kryssningen,  

kanske har du tur och stjäl damens hjärta. Tänk att 

gifta sig med Skandinaviens mest eftertraktade  

kvinna!  

 

   Rapporterat av Izor Siffredi, Playbeing i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 29:e september, år 112 PT vid 

12:56  

 

Mutant Kosacker Strömmar Norrut! 

 

Stora band av mutantkosacker rapporteras röra sig 

norrut längs gränsen. 

Armen har förstärkt sina gränsposteringar, men man 

fruktar ändå en ökning av räderna mot olika  

befolkningscentra. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund för Rikets 

Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 27:e september, år 112 PT vid 

23:57  

 

Protestnot sänd till Kejsar Thorulf! 

 

Den jämtländska ambassadören i Hindenburg, 

Gustaf Friig har lämnat över en protestnot till 

Kejsar  

Thorulf. 

Noten gäller upprepade inblandningar i Jämtlands 

inrikespolitik av Pyris säkerhetstjänst. 

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för Glansposten i 

Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 27:e september, år 112 PT vid 

23:54  

 

Ny Bilaga För Ekonomiska Nyheter 

 

Det är med stolthet som vi på Imperiets Röst 

meddelar att vi nu mer, har en renodlad ekonomidel. 

Den kan återfinnas på sidorna 28 - 29. 

 

   Rapporterat av Rickard Hertz för Imperiets Röst 

Ekonomi i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 27:e september, år 112 PT vid 

20:27  

 

Lusigt läge för stadspolisen! 

 

Vår stolta huvudstads poliskår är loppäten. 

Tvätteriet "Alf Alfvings" sköter om polisens tvätt 

och  

där har ett sabotage uppdagats på ett mycket 

lus(t)igt sätt. Samtliga uniformerade poliser i  

distrikten Söderstrand, Bazaren och Hamnen har 

fått löss! 

Representanter för polisen förnekar allt, men våra 

källor säger att poliserna är riktiga  

"lusodlingar". 

En av stadens drabbade invånare, Leo Princip, säger 

så här "Det är synd och skam att polisen inte  

ens kan hålla ordning på löss!". Leo utsattes för 

lusattacken vid ett "kortare besök" på  

Söderstrands polisstation, han kräver via sin 

advokat ersättning för sin förstörda 

Hermansmoking. 

Vanligt folk som kommit i kontakt med poliser 

denna vecka uppmanas köpa ett avlusningskit.  

Därefter kan ni med gott samvete läsa lusen av 

nästa polis ni ser! 

 

   Rapporterat av Zebasthian Lähpp, Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 27:e september, år 112 PT vid 

19:58  

 

Betty Räv i ny romans? 

 

Schnauzern Goliath Hindelbremer sågs igår 

uppvakta Betty Räv på Café Ylmånen. Goliaths  

känslor visades tydligt när en överförfriskad tjur 

misshandlades efter en hånfull anmärkning om  

den ensamstående mamman. Brutet käkben, 

mosad mule, några revbensbrott och punkterad 

lunga  

blev resultatet för gaphalsen. Polisen har 

meddelat att den misshandlade inte vill väcka 

åtal.  

Franz Hindelbremer, ökänd medlem i det 

kriminella "Broderskapet" figurerade här på 

heliografen i  

juni förra året. Schnauzern är Goliaths kusin och 

kan måhända släktskapet betyda något eftersom  

ingen tycks ha sett misshandeln? 

 

Er egen partypingla i nattvimlet !!!  

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre, Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 26:e september, år 112 PT 

vid 23:34  

 

Jakten På Jätte Ödlehunden Fortsätter! 

 

En av äventyrargrupperna som gav sig ut på jakt 

efter en påstådda jätte ödlehunden, hastade  

nyligen igenom Bris Brygga. 

Jag försökte få några kommentarer men det 

enda de sade var: "Guns! We Need Bigger 

Guns!"  

En NFM översatte orden åt mig till “Vapen! vi 

behöver större Vapen!" på skandiska. 

Jag kommer att hålla er uppdaterade om 

fortsättningen. 

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 26:e september, år 112 PT 

vid 23:29  

 

Gatans Barn Infångade! 

 

I dagarna så sprängde BFIS en terroristcell 

tillhörande Gatans Barn. 

Den lyckade aktionen skedde efter intensiva 

spaningsarbeten och hårt polisiärt arbete. 

Man har hittat flera dokument som visar på 

terrororganisationens spridning både inom 

Storpolen  

och våra grannländer. 

Man har tagit kontakt med de berörda ländernas 

ambassader.  

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializyki för 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 24:e september, år 112 PT 

vid 23:22  

 

Årets Fiskeliga Avgjord. 

 

Nu i dagarna så avgjordes årets fiskeliga. 

Totalsegraren blev inte otippat Kalle Kopratorp 

med sin jättegädda. 

Jättegäddans vikt på 10798 kg och längd 18 734 

cm, gjorde att Kalle utklassade närmsta  

medtävlare. 

I klassen för Völk så vann Herrman Öring med 

den Völk på 13 560 gr och en längd på 950 mm. 

Junior klassen vanns av Matias Ultra med en 

Sötvattenshaj på 250 cm och en vikt på 85 kg.  

 

   Rapporterat av Magnus Flyggt för 

Glansposten i Östersund, Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 24:e september, år 112 PT 

vid 23:20  

 

Årets Poetafton! 

 

Jag vill bara påminna alla ni finsmakare av 

prosa, att på lördag den 28 september kl.20.00. 

Så börjar årets poetafton på Café Svarta Capen. 

En verkligt stor sak inom Hindenburgs 

kulturetablissemang. 

Väl mött jag kommer att insupa atmosfären hela 

kvällen. 

 



   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 24:e september, år 112 PT 

vid 13:18  

 

Skitgöra För Mutanter. 

 

Gerber Kraftkonsortium har tagit över driften av 

Nova Warszawas kloaksystem och håller på 

med  

en omfattande upprustning av desamma. 

Man skall leda avfallet till en ny anläggning för, 

som det heter i pressmeddelandet, processring. 

Man har börjat anställa flera arbetare de flesta 

varande olika mutanter med hög tålighet mot 

giftiga  

miljöer. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializzyki 

Hertigens Stämma i Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 23:e september, år 112 

PT vid 23:35  

 

Tavla För Sömnig Samlare. 

 

Igår gjorde själva Baron Jürgen Gyllenfororre 

ett oerhört misstag på konstauktionen på  

Sudbyskammare. 

Baronen som enligt vittnen såg en smula disträ 

och trött ut, kanske på grund utav hans nya  

baronessa som han gifte sig med i hemlighet 

härom veckan. 

Och då Baronen är 65 vårar medan baronessan 

bara är 19, så kan man kanske förstå varför en  

viss utmattning kan vara tänkbar. 

Vad än orsaken till Baronens bristande intresse 

var, så blev resultatet att han bjöd på fel tavla. 

Han bjöd och betalade en förmögenhet för 

Kranzanskis "Sovande Kräfta" när tavlan han 

borde ha  

bjudit på var Krannazis "Dåsande Abborre". 

Den tavlan kostade Baronen mycket kreditbilitet 

i konstkretsar och kommer säkert att vara  

samtalsämnet nummer ett på de flesta fester i 

dessa kretsar, en lång tid framöver.  

Slutorden får väl bli att skall man fånga en 

dåsande abborre så får man lov att vara vaken, 

annars  

kan man bli fast med en sovande kräfta. 

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson för 

Fjättrade Gåsen. i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 22:e september, år 112 PT 

vid 01:47  

 

Kriminalare Bestialiskt Mördad! 

 

I natt så hittades kriminalkommisarie Urban 

Snok mördad i sitt hem. 

Efter vad vi erfar från säkra källor så var mordet 

osedvanligt bestialiskt. 

Kommisarie Snok var den polisman som ledde 

undersökningen mot den såkallade "Grå  

Eminensen". 

Den fruktade ledaren för ett brottssyndikat med 

förgreningar från Alta i norr till ulvriket i söder. 

Man misstänker att mordet var en varning, för 

att få polisen att sluta med sin undersökning. 

Men nu är man bara mer beslutsam att få denna 

brottetskonung, inför riksrätten. 

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 19:e september, år 112 PT 

vid 16:42  

 

Vansinnigt stor ödlehund rapporterad! 

 

En bonde boende i närheten av Bris Brygga 

hävdar att han sett en vansinnigt stor ödlehund,  

kalasande på en flock med Razorbacks?! 

Enligt bonden så skall ödlehunden mätt över 

FEMTIO meter mellan nos och svansspets. 

Flera äventyrare gör sig nu beredda att ge sig ut 

på jakt efter besten. 

Så fort jag vet mer, så vet ni det. 

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 17:e september, år 112 PT vid 

17:04  

 

G&J Trading INC. Bygger Ut! 

 

G&J Trading INC. Har kraftigt byggt ut sina lokaler i 

Gdynias utkanter. 

Man har utökat fabriksarealen med nästan 250% och 

total landytan med närmare 300%. 

Av dessa ökningar så står en ensam byggnad för över 

hälften av ytan. 

Denna väldiga byggnad påminner om en halvcylinder 

som ligger ned och har väldiga portar i ena  

kortänden. 

Från G&J så är man som vanligt väldigt förtegen om 

vad man håller på med. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens Stämma 

i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e september, år 112 PT vid 

21:53  

 

Respekterad journalist misshandlad 

 

Jahnne af Schinka, en av Hindenburgs mest 

respekterade journalister blev ikväll misshandlad på  

restaurang Lilla Blå. Mitt i den utsökta middagen, som 

bestod av halvbrynt mörtingpaté med  

Jemtöl, sprang gärningsmannen, en varg från Alta fram 

till Jahnne och skrek okvädingsord. Innan  

personalen hann ingripa så hann Jahnne bli svårt biten 

av busen. 

Enligt säkra källor så är denne varg nära vän med den 

ökände wannaben Stråt och gärningen kan  

ha samband med den senaste Inne-ute listan. 

Glansposten fortsätter självklart att gräva fram  

sanningen och samtidigt servera rykande färska nyheter 

om vårt fashionabla jet setklientel! 

Er egen partypingla i nattvimlet !!! 

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre, Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 14:e september, år 112 PT vid 

01:10  

 

Rånarduo Fritagna! 

 

Den dynamiska rånarduon bestående av bröderna Knoll 

och Todt, har rymt från det arbetsläger  

som de blivit dömda till. 

Den 25 januari i år, så rapporterade vi om deras 

arrestering. 

Men nu så har de rymt! 

Närmare bestämt så blev de fritagna! 

Bland de kumpaner som fritog bröderna så utmärkte sig 

en småväxt person i såkallad stridsdräkt  

med heltäckande hjälm. 

Denna person skall enligt de få överlevande vittnena ha 

massakrerat de vakter och fångar som  

befann sig innom skotthåll. 

Vapnen personen använde lär ha varit en såkallat 

automathagel och ett såkallat raketgevär. 

Vissa tecken tyder på att denna person var från Pyri. 

Och att det kan ha varit den gäckande super 

brottslingen vars alias är 

"Grå Eminensen". 

Hindenburgs polis är underrättad.  

 

   Rapporterat av Nils Erik Åkerlund på Riketsstämma i 

Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e september, år 112 PT vid 

20:34  

 

Vetenskapens front flyttad närmare stjärnorna! 

 

En samling av de främsta astronomerna och övriga 

lärda har till sist lyckats ta sig till Tuna-Holmar  

där de under en vecka har studerat rymden och dess 

himlakroppar. Utrustningen som består av  

teleskop och olika mätinstrument monterade på 

ballonger har bärgats från åtskilliga Förbjudna  

Zoner och dess värde kan knappt mätas. Diskussioner 

pågår om att förlägga ett permanent  

forskningslaboratorium komplett med ett jätteteleskop 

till holmarna utanför staden som med sina  

ofta molnfria nätter enligt docent Daniel Torsell är 

idealisk för studier av "den mörka, outforskade  

rymden". När denna tidnings reporter frågar vad 

forskningen kan leda till för framtida generationer  

ler docenten bara och svarar "Om nyckeln till vår 

framtid finns här, så är rymden deras framtid!" 

 

   Rapporterat av Ari Vernersson i Tuna-Holmar, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e september, år 112 PT vid 

18:17  

 

STORPOLEN RUSTAR! DEL 2. 

 

Den Storpolska armén lär göra hemliga experiment 

med nya vapen ute i Gruschna. 

Vi har hört att man försöker konstruera någon ny 

typ av krigsmaskin som skall kunna röra sig även  

i de förbjudna zonernas fasansfulla landskap. 

Vad som är helt klart är att Stor Polens ekonomi 

tydligen blivit ordentligt mycket starkare de  

senaste åren och man kan ju bara spekulera i vad 

och till vem de säljer de råvaror, produkter eller  

vad den nu kan ha som ger en stadig inkomst av den 

dignitet som lär krävas för de investeringar  

som de nu gör och dessutom i så snabb takt. 

Vidare så ryktas det att man i den förbjudna zonen 

och dess när områden samlar i växter och djur  

som genom speciell beredning, kan användas inom 

många skiftande områden. 

Detta har gjort att allt fler varelser ger sig ut i och 

ikring zonen för att försöka göra sig en smärre  

förmögenhet. 

Och åter igen så figurerar G&J Trading INC. i 

bakgrunden eller om man så vill i periferin. 

Och åter igen så är deras enda kommentar "Igen 

Kommentar" eller "Nu Djävlar Skall Du DÖ!!" 

(Jordfästningen av reporter Joakim Andeskog sker 

15 september, bidrag till familjen mottages med  

tacksamhet. Red.).  

 

   Rapporterat av Fjättrade Gåsen i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 10:e september, år 112 PT vid 

19:48  

 

Hur skall vi få bukt med kriminaliteten? 

 

Vi bör alla vara bekymrade! Mycket grovt 

kriminella djur härjar idag fritt i vår kära huvudstad 

med  

samhällets godtycke. Den vanliga människan ser det 

inte eftersom man inte kan se skillnad på  

gris och gris eller ekorre och ekorre, idag får ju alla 

djur röra sig fritt. Dessa kriminella djur  

utnyttjar sin anonymitet för att begå illdåd och 

orsaka ekonomisk misär för de hårt arbetande  

invånarna i Hindenburg. 

En stor studie gjord av Doktor Gåb visar tydligt att 

dessa kriminella har ett intellekt över djurs  

genomsnittsliga nivå. Resultaten är entydiga, djur är 

inte civiliserade. Begåvas de med  

rudimentärt intellekt så tappar de helt respekten för 

samhället och börjar med våldsorgier och  

hämningslöst mördande. Vi måste skydda vårt 

samhälle!  

* Ta krafttag mot dessa destruktiva krafter! 

* Reducera rörelsefriheten för djur så att samhället 

stabiliseras! 

* Lobotomera för att motverka kriminellt beteende, 

ett enkelt intelligenstest avslöjar dem! 

* Registrera djuren och brännmärk dem som man 

gjorde på de gamles tid! 

* Separera djurraserna från varandra för bättre 

kontroll, vissa arter är mer kriminella än andra. 

* Kontrollera avlandet så att antalen hålls på en 

hanterlig nivå! 

 

   Rapporterat av Johannes Pyr, BPM i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 5:e september, år 112 PT vid 

20:29  

 

Trendig affärskedja etablerar sig 

 

"Helga Fröjds Jumprar" eller HFJ för oss trendiga 

öppnar imorgon en butik på Kejsargatan 5. Att  

dessa underbara klädesplagg blir tillgängliga i vår 

stad är utan tvekan årets största välgärning.  

Fram tills nu har ju Göborgarna kunnat hävda att vi 

varit deras bakgård, men nu spikar vi  

lantisstämpeln i pannan på dem! Behöver man säga 

mer än Casino Nancy, Stampen eller  

Ylpalatset? 

Den efterlängtade premiärfesten hålls imorgon 

kväll på Siffredi´s place och håller på hela 

helgen.  

Playbeing arrangerar alla extranummer. 

Ett rykte florerar också att Helga själv kommer 

att flytta till Skandinaviens diamant inom kort.  

Glansposten kan stolt meddela att hon från och 

med idag är hedersprenumerant hos oss,  

tjingeling! 

 

Er egen partypingla i nattvimlet !!! 

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 5:e september, år 112 PT 

vid 19:06  

 

Tungt Beväpnad Expedition Mot Gruschna! 

 

Här om dagen så lämnade en tungt beväpnad 

expedition G&J´s huvudkontor här i Gdynia. 

Ledaren för expeditionen är en cyborg vid namn 

Frederich Schalbe och med honom följer inte  

mindre än tio andra cyborger plus ett hundratal 

soldater och muterade djur. 

Soldaterna lär vara i Greve Wloclaw’s sold men 

denne har inte uttalat sig. 

G&J har inte heller några kommentarer, annat 

än att expeditionen skall använda sig av 

Jackoleden  

för att ta sig första biten in i Gruschna. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 4:e september, år 112 PT 

vid 21:17  

 

Septembers Inne-Ute lista 

 

Glansposten kan nu stolt presentera en rykande 

färsk Inne-Ute lista till alla trendiga invånare i 

vår  

fantastiska stad. Som vanligt så har vi tagit fram 

listan i samråd med organisationen Brimly´s  

bästisar. 

 

Innelistan: 

Brimly´s bästisar 

Min babe Miranda 

Izor Siffredi 

Sockersöta trillingar 

Ensamstående mödrar 

 

Utelistan: 

Wannabies som smörar för riktiga kändisar 

Invandrare från Alta 

Cyborger & Robotar 

Norrlandsligan 

Bumpare (BPM) 

 

   Rapporterat av Jahnne af Schinka, 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 4:e september, år 112 PT 

vid 21:06  

 

Skandiska mästerskapen i öppen poker 

avgjorda 

 

Efter fyra partiers särspel så kunde en ny 

skandisk mästare i öppen poker (jemtländsk giv) 

utses.  

 

Turneringen pågick i trenne dagar på Herr 

Amadeus herrgård i Hardin och är den 

snabbaste genom  

tiderna. Aldrig har spelet dominerats på det sätt 

som skedde i Hardin.  

Vår nyblivne mästare P.P Dorfrichter är även 

historisk då han är den första personen från de  

gamles tid som korats till Skandisk 

pokermästare. 

Jag vill även passa på att ge arrangörerna en stor 

eloge för det eminent skötta mästerskapet.  

Arrangörerna låter meddela att det ekonomiska 

överskottet, också det rekordstort, från 

turneringen  

går till ätten Halbarads utvecklande av regionen.  

 

   Rapporterat av Gert Klübersynth i Hardin, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  



 

Inkom onsdagen den 4:e september, år 112 PT 

vid 19:49  

 

Nätet dras åt om misstänkt gangsterboss! 

 

Som vi tidigare rapporterat så är en medlem av 

Skräpplingeorden misstänkt! 

Vi har nu fått mer information, av en till 

utredningen nära och tillförlitlig källa. 

Denna nya information är blandannat det alias 

som medlemen av skräpplingeorden skall 

använda  

sig av. 

Han går inom brottssyndikatet under namnet 

"Den Grå Eminensen" och anses vara en av de  

absoluta topparna. 

Han anses också vara mycket farlig. 

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 4:e september, år 112 PT 

vid 18:45  

 

STORPOLEN RUSTAR! DEL 1. 

 

Senaste nytt från Storpolen. 

Vårat grannland Storpolen har nu intensifierat 

sin upprustning av sin armé och flotta. 

Redan tidigare så kunde vi rapportera om 

flottbesöket i Muskö med deras senaste 

flaggskepp  

Havsvargen samt att de höll på att bygga ett till 

skepp av samma klass. 

Men nu surrar ryktena att man håller på att 

bygga ett skepp som mångdubbelt större och 

vars  

framdrivning skall lösas med någon ny typ av 

mycket hemlig motor. 

Beväpningen lär också bli något utöver det 

vanliga både vad det gäller kalliber och 

skottvidd. 

Ryktet säger att någonstans ute i Gruschna så 

skall det finnas någon typ av hemlig 

testanläggning  

och även fabriksutrymmen. 

Man misstänker att det nybildade transport 

bolaget G&J Trading INC. kan vara involverade 

med  

transporterna till och från dessa anläggningar. 

Från G&J´s styrelse så kommer bara svaret att 

"ingen kommentar ges".  

Förutom Herr Grizzelys uttalande att han skulle 

slita huvudet av reportern om han inte slutade  

störa honom med oväsentligheter.  

(Fotnot; Jordfästningen av journalisten Petter 

Liskien sker den 8 september, bidrag till 

familjen  

mottages med tacksamhet. Redaktionen.) 

 

   Rapporterat av Rapporterat av Fjättrade Gåsen 

i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 3:e september, år 112 PT 

vid 21:58  

 

Samhället förfaller!!! 

 

Det är dags att ta krafttag mot dekadensen som 

frodas i dagens samhälle. Se bara på den senaste  

tidens nyheter: 

djur springer runt och skjuter ner respekterade 

affärsmän på öppen gata, övererotiska kossor  

hetsar rivaler i graven, terroristorganisationer 

styrda av djur utplånar hederliga arbetarfamiljer,  

kriminella djur nästlar sig in i och korrumperar 

de mest respekterade organisationer, det byggs  

djuranpassade rälsvägar med förslavad mänsklig 

arbetskraft, knarkande anarkistiska  

djurgrupperingar startar sexsekter och 

organiserat koppleri. Listan kan göras mycket 

mycket  

längre, men vad gör polisen och makthavarna? 

Ingenting! 

Lösningen på problemet är att kriminella djur 

blir av med sina medborgerliga rättigheter och  

omyndigförklaras. De interneras sedan på 

samhällsinternat där de får lära sig civiliserat 

beteende.  

Under tiden betalar de sina studier med 

dagsverken för samhällets bästa. 

Vidare bör det ohämmade barnaavlandet 

stoppas, kvotera barnafödandet så slipper vi 

dagens  

slumområden. 

Tänk på att du som invånare hjälper dig själv genom att 

välja in BPM:s representanter i  

riksförsamlingen. Sätt tryck på adeln, köpmännen och 

kejsaren! De få upplysta djur vi pratat med  

håller med om att majoriteten av djuren saknar intellekt 

för att förstå sitt eget bästa.  

 

   Rapporterat av Johannes Pyr, BPM i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 3:e september, år 112 PT vid 15:19  

 

Attentats Försök i Visby! 

 

Idag vid 12.00 så gjordes ett attentats försök mot de 

fem huvudmännen i handelshusen Adler,  

Gute, Styring, Roisse och Leonard. 

Attentatsförsöket skedde när de skulle äta lunch på 

resturang Rauken. 

En eller flera attentatsmän besköt resturangen med så 

kallade automatvapen från de gamlas tid. 

En av attentatsmännen var iklädd en så kallad 

Stridsdräkt med Phoneixhjälm. 

Och är därför väldigt svår att identifera, men attentats 

mannen rörde sig, enligt alla vittnen, inte  

som en människa utan som ett djur! 

Nu misslyckades attentats "mannen" med att döda 

huvudmålen då vapnet troligtvis en såkallad  

"Groundhog 2B" hakade upp sig, efter 7 skott. 

Det enda offret blev, hovmästare Gunlaug Holke, han 

lämnar efter sig fru och fem barn.  

Attentatsmannen och medhjälpare tros ha flytt med båt 

mot Åland. 

 

   Rapporterat av Ralf Sekular, Polisintendent i Visby, 

Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e september, år 112 PT vid 

10:05  

 

Två försvunna i Bältfallet 

 

De två pyriska äventyrarna Jens Fjeld och greve 

Hermann af Esso har försvunnit och troligen  

omkommit i en olycka i Bältfallet. De två celebriteterna 

var vid tillfället tydligen involverade i en  

duell på hängbron ut till restaurang Bältrosen. Under 

striden skall ett utav repen som håller uppe  

bron huggits av och kombatanterna störtade ner i 

vattenmassorna. Rykten gör sig gällande att  

striden gällde rätten att uppvakta Rosa, den muterade 

ko som driver nyss nämnda restaurang,  

men detta har inte kunnat verifieras. Hon har i 

skrivande stund nekat till att uttala sig men hennes  

kock, Hjalmar Galt, berättar att hon sedan tragedin 

hållit sig på sina rum och endast kommit ut för  

att äta. Ulvrikets polis är inkopplad på fallet men har 

även de avstått från att uttala sig om fallet. 

 

   Rapporterat av Volvo Saffran i Nekropolis, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 1:e september, år 112 PT vid 

10:30  

 

StorPolen i Omvälvning. 

 

Vi har alla hört om de problem som uppstått i vår 

avlägsna grannland StorPolen. 

Jag tänker då på terroristerna som kallar sig "Gatans 

Barn" som även försökt sig på terrordåd i  

vårt älskade hemland, våra myndigheter var dock 

effektivare på att stoppa dem. 

Ett av de sista större dåden i Stor Polen var mordet på 

en adelsman. 

Förövarna var vid skrivande stund fortfarande på fri fot. 

Men det sker även annat inom Stor Polen de har börjat 

öka sin militära styrka troligen på grundval  

av Ulvrikes allt mer aggressiva hållning. 

Den Stor Polska flottans senaste flaggskepp HMS 

Havsvargen var nyligen på flottbesök ute vid  

Muskö militärbas. 

 

   Rapporterat av Baron Teobald Lyckenäs Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e augusti, år 112 PT vid 23:30  

 

Nya storägare i G&J Trading INC. 

 

De fem bröderna, handelshusen Adler, Gute, Styring, 

Roisse och Leonard, har tecknat sig för halva  

nyemissionen. Denna blixtsnabba kupp, som säkerligen 

leder till att de får ett betydande  

inflytande över bolaget, verkar ha tagit G&J:s ägare 

på sängen. Våra beräkningar indikerar att de  

fem kommer att äga ~25% av bolaget och 

därigenom bli största ägaren. 

Speciellt en av ägarna, Johnny Grizzly, har en lång 

historia av våldsamma dåd gentemot de  

gotländska handelshusen. Hans hat mot 

gotlänningar och aktiva bekämpning av gotländska  

intressen är vida känt i Skandinavien och nu är de 

plötsligt hans kompanjoner. 

En inte allt för vild gissning är att våldsspiralen 

kring G&J Trading INC. accelererar inom kort.  

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e augusti, år 112 PT vid 

21:14  

 

StorPolen Rustar! 

 

I en serie av undersökade journalistik. 

Så kommer vi att visa på stora förändringar i 

StorPolens utrikespolitik. 

Förändringar som bör ses med allvar på av alla 

länder runt Östersjön. 

Upptakten är naturligtvis Ulvrikes ständiga 

aggressioner mot sina grannar. 

Och då StorPolen är en av dessa grannländer, så är 

en viss upprustning av millitären förstålig. 

Men den rustnings iver som man nu visar är 

opropotionel mot hotet, från Ulvriket. 

Vilket måste tas på allvar av myndigheterna. 

 

   Rapporterat av Fjättrade Gåsen i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e augusti, år 112 PT vid 

15:04  

 

Ny Lyxbåt Beställd på Gdynia Varvet. 

 

En riktig lyxbåt eller kanske man skall säga 

lustyacht har blivigt beställd hos Gdynia Varvet i  

dagarna. 

Båten lär tydligen bli uppemot 160 fot och ha åtta 

sviter för gäster och tio hytter för besättningen. 

Den skall vara försedd med den senaste av Franz 

Gerbers ångmaskiner för framdrivning och även  

en extra liten ångmaskin för drift av en såkallad El-

generator. 

Till försvar mot pirater så är den utrustad med ett 

dubbellavetage bestyckat med tunga kulsprutor  

från de gamlas tid. 

Beställare är Baron Karazanski chef för BFIS. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma i Gdynia, StorPolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e augusti, år 112 PT vid 

14:59  

 

Privat Företagskonsortium Granskat 

 

I dagarna så har företagskonsortiumet G&J Trading 

INC. blivit synat i sömmarna av vår skickliga  

Byrå För Inre Säkerhet BFIS. 

Anledningen var anklagelser om oegentligheter vid 

konsortiumets framdragning av så kallade  

rälsvägar. 

BFIS har dock inte funnit något att direkt klaga på, 

förutom möjligtvis den ovanligt höga  

koncentrationen av mutanter, också på högre poster. 

Men då detta i sig inte är olagligt utan på sin höjd 

olämpligt så låter man är här med meddela att  

förundersökningen är nedlagd. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxilizyki för Hertigens 

Stämma i Nova Warszawa, StorPolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e augusti, år 112 PT vid 

14:48  

 

Medlem av Skräpplingeorden Misstänkt! 

 

Enligt vad vi på Imperiets Röst erfar så är en av 

medlemmarna i den mycket vördnadsfulla  

Skräpplingeorden. 

På skäliga grunder misstänkt för delaktighet i ett 

organiserat brottssyndikat i Göborg. 

Kommissarie Dogg är dock ännu mycket förtegen 

om vem som misstänks.  

 

   Rapporterat av Klas Af Geiger för Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 30:e augusti, år 112 PT vid 

16:01  

 

Harare-tempel skändat 

 

Natten till igår bröt sig ett flertal grisar in i 

hararekaninrörelsens tempel på flodångaren 

Näckrosen.  

Ynglingarna tillhör troligen den extrema 

gruppen Nassefront som tar våldsamt avstånd 

från "allt  

konstigt, flummigt och osvinaktigt". Flera 

inventarier blev förstörda, fönster krossade och  

stiliserade grisöron och -trynen målades på 

väggarna. En taleskanin uppger också att 

konstigt nog  

saknas ett större parti morötter. Vad de små 

svinen ska med det till är det ingen som vet. 

 

   Rapporterat av Piff Storfot i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 30:e augusti, år 112 PT vid 

13:23  

 

Gårdfarihandlare lynchad 

 

I förra veckan var det som vanligt marknad i 

Fländby (Fländby Fleaskmarknad). Där 

uppträdde en  

gårdfarihandlare och övertygade flera personer 

om att av honom köpa ett rosa pulver mot allt 

från  

baksmälla till ryggont. När gårdfarihandlaren så 

blev ombedd att själv prova den s.k.  

"MirakelMedicinen" vägrade han blankt med 

motiveringen att det gick bara att använda om 

man  

var sjuk men att han var frisk som en nötkärna. 

När fler personer blev intresserade av det hela  

drog mannen pistol och försökte fly fältet. 

Några rådiga karlar gick då in och omhändertog 

mannen,  

som sade sig orättmätigt anklagad för något i 

bybornas fantasi. Efter en kortare rådslag där  

byborna blvit rejält osams tog några resolut 

mannen bakom en klipphäll och hängde upp  

gårdfarihandlaren i ett träd på klassiskt manér. 

Sheriffen har inte gått att nå, för han är ute och  

fiskar gigakräfta i Lumpare träsk på Åland. 

Byns ledare beklagar det inträffade och har 

lovat att  

göra allt för att straffa de som tagit lagen i egna 

händer. 

 

   Rapporterat av Enoch Enochsson i Fländby, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 30:e augusti, år 112 PT vid 

01:28  

 

Nyemission av Aktier. 

 

Företaget G&J Trading INC. har aviserat en 

nyemission av aktier som bjuds ut till 

försäljning åt  

allmänheten. 

Emissionen är på 100 000 aktier och priset är 

500 kr / st. 

 

   Rapporterat av Jochen Perlazki för Hertigens 

Stämma. i Gdynia, StorPolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 29:e augusti, år 112 PT 

vid 23:36  

 

Hararekanin Rörelsen Etablerat sig i 

Hindenburg. 

 

Har ni märkt något annorlunda i Canton? 

Ja jag menar doften av rökt morot. 

Det är ett av tecknen på att Hararekanin rörelsen 

har öppnat ett "Tempel" på den forna 

flodångaren  

Näckrosen. 

Befolkningen i Canton tar det hela med en 

klackspark, bland de kommentarer som 

undertecknad  

har hört så är "De är ju ganska oförargliga" det 

man stör sig mest på är de rosa togorna som  



rörelsemedlemmarna bär på sig och deras 

ständiga mässande på "Hare rama rena rama". 

Däremot är det inte så många som stör sig på 

doften av rökelse och andra substanser som 

ligger  

som en dimma runt "templet". 

Vissa är rent av positiva "Skit häftigt att röka 

morötter man freebasar hela tiden, maxat alltså", 

som än yngling uttryckte sig med en bolmande 

torr morot i mungipan. 

 

   Rapporterat av Klas Helge Jönsson Fjättrade 

Gåsen. i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 27:e augusti, år 112 PT vid 

20:22  

 

Utredningsförslag upprör adeln i Pyri 

 

Flera protester har inkommit från olika pyriska 

adelsfamiljer i frågan rörandes förslaget om en  

utredning om maktfördelningen i rådet i 

Hindenburg. Ett par adelsfamiljer går så långt 

att de hotar  

med att de ev. tvingas bortse från det traktat som 

undertecknades i Skräpplinge i forna tider. 

Kejsar  

Thorulf betecknar det hela som en storm i ett 

vattenglas, och manar till lugn, besinning och  

ordning. Ingen kommentar har gått att få från de 

olika delarna av administrationen, då flertalet 

suttit  

i intensiva överläggningar sedan i torsdags förra 

veckan.  

Rådsmedlem Tryggve Bergholm kommenterar 

kort att: -Vi borde borlägga frågan till ett 

lugnare  

skede i politiken. Nu hetsar vi oss bara i onödan. 

Låt inte upprorsmakare få vatten på sin kvarn. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 24:e augusti, år 112 PT vid 

22:51  

 

Trillingarnas far, ökänd playboy 

 

Exklusivt för Glansposten kan jag nu avslöja att 

de små bomullstussarnas far inte helt oväntat är  

den ökände playboyen och bohemen Stråt.  

Vår kära Betty Räv hade ju som bekant en kort 

affär med Stråt förra året. Romansen tog dock 

slut  

när Betty såg förbi den pojkvackra fasaden och 

fann en självgod lantis från Troms, osäker,  

innehållslös och fattig. Vi har uppgifter om att 

Stråt flytt till Norrland efter sitt sammanbrott då 

Betty  

lämnade honom, frågan är bara: Är han saknad?  

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 29:e juli, år 112 PT vid 

20:26  

 

Betty Räv föder trillingar! 

 

Förra årets Playbeingbabe, Betty Räv, nedkom 

idag med tre stycken välskapta bebisar. 

Exklusivt i  

Glansposten kan jag rapportera att de tre små 

gossarna alla har en underbart vacker tät vit päls  

och alldeles underbara blå ögon. Den stolta 

ensamstående mamman meddelar att de skall 

heta  

Steve, Råger och Tim. 

Sedan Betty utsågs som playbeingbabe har hon 

legat lågt med modellandet och sett till privatliv  

istället. Trots detta har hon som bekant gjort 

stora rubriker vid sin skilsmässa från sin 

"gråräv" till  

ex-make, samt den fascistiska häktningen som 

misstänkt terrorist. Tänka sig att ett så kaotiskt 

år  

kan förändras till sådan lycka. Undertecknad 

kommer att hålla er informerade om den 

hemliga  

fadern... Tjingeling!  

 

Er egen partypingla i nattvimlet !!! 

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom torsdagen den 25:e juli, år 112 PT vid 16:39  

 

Journalistfamilj förolyckade i båtdrama 

 

Vid lunchtid idag siktades en kapsejsad segelbåt i 

farvattnen strax söder om Visby. I den delvis  

vattenfyllda båten fann räddningspersonal en kvinna 

och tre barn döda. En fullständig  

polisundersökning har startats. 

Båten tillhörde en respekterad reporter på en av Visbys 

tidningar. Reportern har sedan en tid gått  

under jorden då hans liv varit hotat av det fascistiska 

Pyrisamfundet. 

 

   Rapporterat av Ralf Sekular, Polisintendent i Visby, 

Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 25:e juli, år 112 PT vid 10:56  

 

Tidningslokal eldhärjad i mordbrand 

 

Tidningen Guteskriets lokaler eldhärjades i natt. 

Klockan 02.00 upptäcktes en kraftig rökutveckling  

från lokalen och strax därefter utbröt en våldsam 

explosionsartad brand som brandförsvaret inte  

lyckades stoppa. Hela lokalen och alla inventarier är 

förlorade.  

Trots att elden ännu inte är helt släckt står det klart att 

branden var anlagd. Polisen söker nu  

vittnen som sett någonting misstänkt under natten. 

 

   Rapporterat av Ralf Sekular, Polisintendent i Visby, 

Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 24:e juli, år 112 PT vid 23:30  

 

Kejsar Thorulf förtrycker sitt folk! 

 

Pyris kejsare som hyllas så ofta i skandinavien är den 

störste tyrannen i hela kända världen. Vi  

kan nu avslöja de metoder han använder för att behålla 

makten. 

* Statens fiender (alla som ogillar hans person) torterar 

han personligen i palatsets källare.  

Därefter sänks liken i gäddviken på palatsets sydsida. 

* Adeln utsätts ständigt för sabotage, lönnmord, 

restriktioner och komplotter som bussar dem mot  

varandra planeras ständigt. 

* Domstolarna kontrolleras så att strängast möjliga 

straff utdöms för meningsmotståndare. 

* Mer än hälften av de som dör under sin strafftid är 

meningsmotståndare eller på annat sätt aktiva  

för ett friare Pyri. 

* Pyri är det land i skandinavien som utdömer flest 

straff mot utländska medborgare, fler än  

Gotland, Finland och Jämtland ihop. En majoritet 

anklagas för spioneri och avrättas. Gemensamt  

för dessa personer är att de kämpade för friare handel 

utan statlig tull. 

* Pyris säkerhetstjänst använder sig av rena mördare 

och rövare för att terrorisera andra länder,  

exempelvis terroristen Macgregor mot vårt kära 

Gotland. 

* Rena dödspatruller används efter kejsarens godtycke 

för räder i egna riket såväl som mot Pyris  

grannar. 

* Pressen i Pyri granskas av kejsaren och allt material 

som ogillas spärras från utgivning. På detta  

sätt tror befolkningen på myten om Pyris förträfflighet. 

* Obekväma journalister mördas utan pardon. 

En fullständig rapport med detaljerad information om 

ovan nämnda brott kommer att publiceras  

denna vecka.  

 

   Rapporterat av Nicodemus Hartass, journalist 

Guteskriet i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 4:e juli, år 112 PT vid 23:34  

 

Natt Spiksväed Död! 

 

Den kände poeten Natt Spiksvärd har avlidigt efter en 

längre tids sjukdom. 

Natt blev först känd i och med diktsamlingen "Var 

fasen är min morot?". 

Men fick senare ta emot många pris för den djupa "Ja 

kaffe är ju alltid gott?". 

Charlés Rochfort låter meddela att man skall hålla 

likvaka på Svarta Capen och till gravölet så  

skall man deklamera alla Natts diktsamlingar. 

Vakan är på Lördag den 5/7. 

Natts jordfästning sker nästkommande Söndag. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 2:e juli, år 112 PT vid 23:36  

 

"FARLIG DJUR!?" 

 

Med denna insändare vill jag belysa ett stort 

problem i vårat samhälle. 

Jag förstår inte detta erbarmliga daltade med djuren. 

Alltid så skall man visa tolerans och förståelse för 

deras "nedärvda instinkter". 

Om ett djur mördar en människa, ja då är det 

mängder med folk som omedelbart tar DJURETS  

parti! 

- Det blev skrämt! 

- Det är naturligt för dem att reagera på det sättet! 

- Tänk på dets små ungar! 

O.s.v. 

Nej tillbaka till den gamla goda tiden med slakthus 

och helstekt hund. 

Alla har väl sett burken som står utställd på museet 

för för forntida produkter. 

Ja jag menar burken med kattmat. 

Det är rätta takterna hacka upp katt  

f-n och gör konserver av den. 

Katt kallopps den nya tidens gourmé måltid. 

Och var för inte panter eller tiger kallopps, det 

tycker jag låter som en "god" idé. 

 

   Rapporterat av Klaus Af Döbelnstig i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e juni, år 112 PT vid 05:49  

 

Namnen på mördarna! 

 

Jag har nu precis fått klartecken att namnge de fyra 

rymlingarna som mördade poliserna Dan Blixt  

och Erik Persån. 

Mördarna! 

Cornelius Svinhuvud 

Muterat vildsvin från Skåne. 

Henkel Schwartz 

Mutant från Skåne. 

Thomas Fredriksson 

kriminalinspektör från Simris, Skåne. 

Tyra Åker 

Ung kvinna från Skåne. 

Och igen så nämner vi att de troligen färdas i en 

segelbåt med namnet "Kajsa" 

ALLA tips om dessa mottages på vilken polisstation 

som i hela Gotland/. 

 

   Rapporterat av Gustaf Dent i Rönne, Bornholm 

(Gotland), 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e juni, år 112 PT vid 05:32  

 

4 rymmer från polisstation i Rönne 

 

Tidigt på morgonen sker ett av de underligaste 

rymningar man någonsin hört talas om. Vildsvinet  

som tillsammans med anhang tidigare i veckan 

attackerat personalen på Stadshotellet i Rönne  

rymmer efter att ha brutalt och systematiskt 

misshandlat tre poliser samt mördat två. 

Efter att vakten, Karl Viskare, har hört kraftiga brak 

från någon av cellerna går han en runda för att  

se så att allt står rätt till. När han passerar en av 

rymlingarnas celler så kastar denne innehållet  

från sin potta över Viskare. 

Då detta är en handling som bestraffas med att få 

sitta i en isoleringscell kommer ytterligare fyra  

poliser ner för att flytta fången till den nya cellen. 

Ett bråk utbryter och i tumultet så lyckas de tre  

övriga i gänget komma ut från sina celler. Hur detta 

gått till vill polisen inte uttala sig om i nuläget  

utan vill först hinna utreda saken. 

När dessa fyra våldsverkare väl har kommit ut nöjer 

de sig inte med att slå ner poliserna och  

rymma, nej de misshandlar samtliga så svårt att en 

av poliserna dör direkt, ytterligare en dör när  

han är på väg till sjukhuset och de övriga tre har så 

svåra skador att de inte beräknas att kunna  

återgå i tjänst på månader. 

Nu i skrivande stund är det precis framkommet att 

mördarnas båt, en segelbåt med namnet "Kajsa"  

är borta från hamnen och de befaras ha lämnat ön. 

Poliserna som blev mördade var Dan Blixt och Erik 

Persån. De tre andra poliserna som  

misshandlades svårt var Ulrik Blint, Leif Högtand 

och Hans Jonasson. 

 

   Rapporterat av Gustaf Dent i Rönne, 

Bornholm (Gotland), 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e juni, år 112 PT vid 

05:16  

 

Mutant-attack 

 

För tre dagar sen när portier Sten Ankel, på 

Rönnes Stadshotell, skulle avvisa en man som 

hade  

besvärat en av gästerna så blev denne arg och 

började slåss med Ankel. Då mannen, ett 

muterat  

vildsvin, var ordentligt aggressivt så kom 

ytterligare två personal till Ankels hjälp. Sture 

Pejk som  

är kock och Laban Fouret som är allt i allo på 

hotellet. 

Tillsammans lyckades de övermanna vildsvinet 

efter att Ankel misshandlats svårt. När äntligen  

vildsvinet övermannats så överrumplade en eller 

två kumpaner till vildsvinet Pejk och Fouret och  

även dessa misshandlades svårt innan polis kom 

till platsen. 

En av poliserna som var först till platsen, Örjan 

Billden sa att "detta är det värsta överfallen på  

någon personal vi sett i hela Rönne under min 

tid som polis". 

Alla inblandade var kvar på platsen när polisen 

kom och förhör kunde snabbt inledas. 

Polisen beslöt ganska snabbt sig för att fängsla 

vildsvinet och hans tre kumpaner inför den  

kommande rättegången då de inte är från Rönne 

eller Gotland. Alla fyra kommer ifrån Simris,  

Skåne. I förhör av en av hans vänner framkom 

det att denne är kriminalinspektör i Simris. 

Nu inatt så rymde dessa fyra från polisstationen 

i Rönne. Se separat artikel... 

 

   Rapporterat av Gustaf Dent i Rönne, 

Bornholm (Gotland), 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 29:e maj, år 112 PT vid 

17:38  

 

Pekings Apdjävlar utfäster belöning 

 

Från äventyrargruppen Pekings Apdjävlar 

kommer följande: "De tjuvar som lade beslag på 

fyndet  

som vår grupp hade hittat har en vecka på sig att 

returnera det utan frågor, annars utfäster vi  

härmed en belöning på 10.000 (TioTusen) 

pyriska kronor till den eller de som återbördar 

fyndet till  

oss." Fyndet är en tingest från de gamles tid som 

sägs var ovärdelig för gruppen. Dessutom säger  

Pekings Apdjävlar att mekanismen som skyddar 

tingesten kan utgöra en fara för den som 

försöker  

öppna dess emballage utan att veta hur man gör. 

 

   Rapporterat av Tor Bergfast i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 29:e maj, år 112 PT vid 

17:24  

 

Livsfarliga fångar på rymmen 

 

De personer som sedan förra veckan suttit 

häktade i Pori misstänkta för att ha sprängt 

några av  

Oulus ångpannor i luften flydde idag från sitt 

fängelse strax utanför Pori meddelade  

fängelsedirektören där. Allmänheten varnas, då 

de bedöms som desperata och kapabla tilll 

mycket  

grova brott. De var vid flykten klädda i gula 

fångkläder och tros ha haft hjälp utifrån. Alla 

tips  

mottages allra tacksammast, låter 

ordningsmakten meddela. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 22:e maj, år 112 PT vid 

10:08  

 

Ångpannesprängare häktade 

 



De pannor som sprängdes i Oulu för dryga året 

sedan sprängdes enligt överåklagare Matti  

Hevonkyrpää av tre utländska vandaler i syfte 

att störa relationerna mellan Pyri och Finland.  

Namnen på de häktade har ännu inte 

offentliggjorts. De ska enligt eder utsändes 

erfarenhet satts i  

häkte i Pori, och ska troligen ställas inför rätta i 

nästa vecka. Flera rykten går nu om deras  

ursprung och egentliga avsikter. Många talar om 

en gotländsk konspiration, andra talar om  

legoknektar från Ingermanland. Vi väntar med 

spänning på utgången av rättegången. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 14:e maj, år 112 PT vid 

00:30  

 

Adelsmän avslöjade som Legionärer 

 

Två av Nowa Warsawas mest distingerade 

adelsmän har väckt anstöt och avsky med ett 

uttalande  

till försvarar för det de gjort då de i sin ungdom 

varit soldater i Legionen. (fotnot: "Legionen" 

var en  

enhet som opererade under Kejsar Hans 

Storhands tid i Pyri, och mördade muterade 

personer).  

Man har sagt följande: "Mutanter har som vi 

alla vet, begrändad intelligens och borde därmed 

inte  

heller få full lön. I armén kan de dock användas 

då flertalet är kapabla att svinga klubbor med  

måttlig precision." 

Ordningsmakten förbereder sig för våldsamma 

protester i Nowa Warsawa. Adelsmännen har 

flytt  

till Gotland där de söker s.k. "politisk amnesti". 

 

   Rapporterat av Igor Stalinski i Nowa 

Warsawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 13:e maj, år 112 PT vid 

23:38  

 

Duellanter rök ihop 

 

Ett stort antal rykande metalldelar, tre hus 

jämnade med marken och en död friherre i en 

s.k.  

"stridsbil". Det blev resultatet vid en uppgörelse 

mellan friherre Dådkraft och friherre Dragör, 

strax  

utanför Hindenburg. Bataljen hade ryktesvis sin 

upprinnelse i att de bägge uppvaktat samma 

dam i  

samband med den årliga Balen på Casino 

Nancy. Flera vittnen talar om att en handske 

kastats och  

tagits upp, och att vadslagning skett. Den döde, 

friherre Dragör, lägges till vila i kretsen av de  

närmaste under nästkommande vecka. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i utkanten av 

Hindenburg stad, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 7:e maj, år 112 PT vid 

17:19  

 

Underliga ljud får sin förklaring 

 

Under flera veckor har byn Tröstlösa plågats av 

mystiska ljud som påminner dels om kokande  

vatten och ljudet som av en slägga som krossar 

sten. Ljuden har kommit från underjorden, och  

ingen har kunnat utröna var det härstammat 

ifrån. Det ändrades när en driftig ung kvinna, 

Susanne  

Krieg, begav sig in i den näraliggande förbjudna 

zonen i jakt på ljudets ursprung. Enligt  

iakttagelser gjorda av Susanne har en stam 

rubbitar tagit sin tillflykt till de gamla 

grottsystem som  

skapats av De Gamle, och använder deras 

farkoster för att gröpa ur berget i en primitiv 

form av  

gruvdrift. Upptäckten av en fungerande 

kraftkälla från de gamles tid väckte stort intresse 

från flera  

kejserliga institutioner. Eftersom området ligger 

inom Pyris område hävdade kejsar Thorulf 

genast  

överhöghet över fyndet, och förklarade 

rubbitarna stå under hans personliga beskydd. Mer  

information utlovades, vartefter kontakt etablerats med 

rubbitarklanen på plats. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Trakterna kring Hardin, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 3:e maj, år 112 PT vid 20:46  

 

Inbrott i arméförråd 

 

I eftermiddags upptäckte vaktstyrkan vid arméns 

lagerområde i hamnen att hela krutförrådet har  

stulits. Det var när Garnisonen kontaktades angående en 

märklig transport som allt uppdagades. 

Stölden skedde med vagnar i fullt dagsljus helt öppet på 

området. Tjuvarna var klädda i  

armekläder och "överste Bond" kvitterade ut krutet som 

misstänkt undermåligt. 

Hela ärendet är mycket pinsamt för pyris armé och en 

stor utredning har startats. Kejsar Thorulf  

leder personligen undersökningen från Kejsarpalatset, 

ett antal misstänkta "förhörs" just nu i  

källaren.  

Under tiden söker ett jättelikt pådrag efter 

vagnskolonnen. 12 stora vagnar, ungefär 40 soldater  

samt ett tiotal stora muterade djur ledda av en lång 

respektingivande enögd man med skarp röst är  

signalementet på förövarna. All fartygstrafik till och 

från Hindenburg är stoppad och samtliga  

tillfartsvägar patrulleras. 

 

   Rapporterat av Kriminalkommissarie Fredrik Dogg i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 7:e april, år 112 PT vid 23:02  

 

Idrottsmän mördade på skum krog 

 

Två kända idrottsmän i Jemtländskt tumult mördades 

tidigt ikväll på krogen Danne´s på Svartgränd  

12. Två okända män i svart långrock gick rakt fram till 

bordet där bröderna satt, drog fram varsitt så  

kallat hagelgevär och sköt sedan ner bröderna. Efter 

dådet avrättades bröderna med ett skott i  

pannan varpå mördarna lugnt gick ut från lokalen och 

försvann i riktning mot hamnen. Polisen  

undersöker nu om mordet kan ha kopplingar till den 

sensationsstart laget Marty´s Tolvtaggare har  

gjort, i eftermiddags tog de sin tredje raka vinst då TK 

Göborg besegrades efter att två av Göborgs  

stjärnspelare långtidskadades. Det är sedan länge känt 

att TK Göborg kopplas till vissa kriminella  

element och dagens match var enligt preliminära 

uppgifter föremål för intensiv vadslagning . 

 

   Rapporterat av Kriminalkommissarie Fredrik Dogg i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 5:e april, år 112 PT vid 23:37  

 

Nytt lag etablerar sig i Jemtländskt tumult 

 

När Marty´s Tolvtaggare spelade sin premiärmatch i 

ligan mot TK Partypajarna och vann den  

övertygande så uppfyllde man det första delmål som 

ägaren, managern och Handelshusägaren  

Marty Moose har satt upp. 

Ikväll följde man upp med en knapp vinst mot JTK 

Logsta. Det är främst offensiven som saknar  

tyngd och Marty låter meddela att en värvning kan bli 

aktuell. Gissningsvis söker man en kraftfull  

anfallsstjärna som gör laget mer dynamiskt. 

Det unika med Marty´s Tolvtaggare är spelarna, de 

hårdhudade grisbröderna Hogg. Dessa  

vindsnabba 25-åringar från Siljanstrakten är tolvlingar 

och otroligt samspelta. Trots att de endast  

spelat i 5 år och har en bakgrund som gruvarbetare så 

kan de alltså hävda sig bland eliten. 

Det är länge sedan en så frisk fläkt drog in över sporten 

och de etablerade lagen kan inte räkna  

med att det är ett pajaslag likt Partypajarna som 

tillkommit.  

 

   Rapporterat av Sven Sabelskiöld, Polisgazetten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 4:e april, år 112 PT vid 19:03  

 

Fred med Finland 

 

En vapenvila har slutits med den Finska regeringen 

klockan 19.23 igår kväll, sen båda parterna  

godkänt punkterna som lades fram.  

* Alla pyriska soldater ska genast ge sig av från 

Finland. 

* Återbördande av Krigsfångar / Byte 

* Frikännande om att de båda Pyriska agenterna 

som orsakade kriget anses förrymda. 

Kriget har Kostat de Pyriska stridskrafterna följande 

nummer i manskap och materiel.(off. =  

officerare) 

 

Infanteri : 483 (93 off.)  

Veteraner : 78 (21 off.) 

Marinsoldater: 42 (13 off.) 

Trädiglar : 10 (1 off. 

Kavalleri : 25 (7 off.) 

Artilleri : 11 (1 off.) 

Lokal Milis : 102 (7 off.) 

 

Pyrissamfundet beklagar och sörjer med de som har 

blivit Makelösa, Barnlösa och Faderlösa. De  

Pyriska liken seglar in i Hardins hamn den 3:e Maj. 

Ersättning om 36.50 Pkr kommer också utdelas  

till drabbade som medtager i´dentifikation 

 

   Rapporterat av Imperiets Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 4:e april, år 112 PT vid 11:40  

 

Berömd ylrockare kidnappad 

 

Den berömde ylrockaren Vidar Janssen har 

försvunnit, misstänkt kidnappad, meddelar hans  

manager Öyvind Trysil ifrån Nekropolis. Han sågs 

senast strax efter en konsert i Nekropolis "Sten  

& Grus-Palatset" av vittnen. Ett flertal konkurrenter 

som vi talat med säger att det är ett försök att  

skapa publicitet kring artisten som ligger bakom 

"den s.k. kidnappningen". Efterlysning har gått ut  

efter Vidar Janssen, som vid försvinnandet bar en 

enkel blå väst med fransar och ett par svarta  

skinnbyxor. Vidar är 25 år, schäferhund, ca 180 cm 

lång, normalt byggd. Som kännetecken har han  

båda öronen fantasifullt håltagna med en stor 

mängd ringar isatta. Personer med uppgifter om  

honom ombedes kontakta närmaste polisstation. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Nekropolis, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 31:e mars, år 112 PT vid 

20:33  

 

Militära Aktioner mot Finland 

 

Sedan två av Pyrissamfundets framstående agenter 

tagits till fånga i grannlandet Finland har läget  

mellan Pori och Hindenburg varit spänt. Igår 

landsteg två regementen ur den Pyriska armén norr  

om Vaasa,och strid förväntas inom de närmsta 

dagarna. De Pyriska soldaterna, ledda av General  

Morgånschtjärna med hans ställföreträdare Överste 

Baron Felix af Genarp har, enligt uppgifter  

siktat en Finsk armé inte långt ifrån Vaasa. Någon 

förhandlingsvillighet från Finlands sida har ej  

uppvisats.  

 

   Rapporterat av Imperiets Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom tisdagen den 26:e mars, år 112 PT vid 19:43  

 

Pyrisk agent häktad 

 

En pyrisk säkerhetsagent häktades idag av 

militärpolis i Hardin. Agenten åtalas för mord  

alternativt grovt tjänstefel i samband med 

Eldörnen* Erik af Hernes dödsfall någonstans i 

zonen  

norr om Muskö. Utredningen fortsätter och 

ytterligare gripanden kan vara aktuella. 

Erik af Hernes tillhörde 2:a plutonen, som så 

tragiskt förolyckades i en krasch dagen efter mordet  

på återfärden från zonen. Pyris flygvapen kommer 

för alltid att bevara minnet av dessa tappra män  

i våra hjärtan. Överbefälhavaren låter också 

meddela att änkesolden till de anhöriga kommer att  

vara förhöjd i enlighet med lagparagraf 13:2 i 

efterlevandebalken.  

* Pyriska flygvapnets elitsoldater 

 

   Rapporterat av Traffaut, Säkerhetstjänsten i 

Hardin, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 17:e mars, år 112 PT vid 

14:37  

 

Mystiskt dödsfall vid stenbrottet 

 

Den attentatsman som för två år sedan försökte 

skjuta den välkände Nedfryste äventyraren 

Martin  

Kellner då han var på väg till en middag på 

Casino Nancy dog igår oväntat vid stenbrottet 

där han  

avtjänade livstids straffarbete för dådet. 

Mannen som var 178cm lång och mycket 

vältränad började plötsligt blöda kraftigt ur alla  

kroppshåligheter och ögonen. Efter ett par 

minuter började blod strömma ut ur hudens 

porer, varpå  

mannen dog. Hela förloppet tog fem minuter , 

men mannen bedöms ha förlorat medvetandet 

inom  

en minut. 

Polisen vet ännu inte orsaken till händelsen, 

men stenbrottet är försatt i en månads karantän 

som  

en säkerhetsåtgärd om det skulle vara en 

smittsam sjukdom. 

 

   Rapporterat av T.S. Elof Person i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 15:e mars, år 112 PT vid 

09:01  

 

Mystisk explosion får sin förklaring 

 

En våldsam explosion skakade utkanten av Ryd 

sistlidna helgen. Flertalet bybor gav sig av för 

att  

se varifrån explosionen härrörde, och fann en 

skrattande bonde, stinkande av alkohol, vid sin  

sprängda brunn. Enligt egen utsago hade vattnet 

blivit dåligt, och mannen, som hade en s.k.  

"dynamitgubbe", tänkte göra brunnen större och 

djupare, för att få in färskt vatten i brunnen. 

Istället  

sprängdes en större krater upp, och ett mystiskt 

hålrum upptäcktes under kratern. Denna 

hålighet,  

som inte verkar naturlig, utforskas för 

närvarande av frivilliga. Sheriffen i Ryd avstod 

från att  

kommentera tills "han hade inspekterat 

skadornas omfattning själv". 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 14:e mars, år 112 PT vid 

11:55  

 

Gufe Vildgalt på rymmen 

 

Den kände fribrytaren och kaparen Gufe av 

klanen Vildgalt tros ha överlevt ett fatygshaveri 

utanför  

norra Puris kust nyligen. Vart han nu befinner 

sig är okänt. Gufe Vildgalt ledde sin klan under  

många års framgångsrikt kapande av 

handelsbåtar på traden mellan Gotland och Pyri. 

Sheriffen i  

Nordholmia meddelar att man utfäst en ansenlig 

belöning för hans infångande. 

 

   Rapporterat av Ebermann Sputnik i 

Nordholmia, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 11:e februari, år 112 PT 

vid 20:04  

 

Seriemördaren begår ett misstag 

 

Sent igår kväll fick polisen ett genombrott i 

utredningen kring den seriemördare som härjar i  

Hindenburg. Ett flertal indicier har pekat på att 

ett muterat djur utfört dessa dåd och igår 

överfölls  

en polispatrull på Söderstrand. 

Konstaplarna Bokrygg och Doja mötte en 

raglande ca två meter lång kraftigt byggd 

mutant med  

rovdjursdrag och vilda ögon.När de påkallade 

hans uppmärksamhet stelnade han till och skrek 

"Dö  

ditt monster, dö!!!" varpå han attackerade. 

Konstaplarna var chanslösa och Doja dog 



omedelbart.  

Bokrygg var dödligt sårad men hann informera 

förstärkningen att mördaren med sluddrig röst  

mumlat "var är granaten" och sedan slitit 

huvudet av konstapel Doja. Mördaren hann 

dock inte  

lemlästa liken ytterligare då en patrull upptäckte 

honom varpå han flydde i mörkret. Alla spår 

slutar  

i en isvak vid Åtra å:s mynning. Vittnen hävdar 

att mutanten varit klädd i överklassens klädstil 

och  

gett sken av att vara mycket berusad. 

Både konstapel Doja och Bokrygg lämnar 

familjer med hustru och barn i djup sorg. 

Kejsar Thorulf har beordrat alla polisiära 

resurser att delta i jakten på mördaren. 

Eventuellt är  

mördaren skadeskjuten av konstapel Doja. En 

belöning på 5.000 PKr utbetalas av kejsaren till 

den  

som fångar mördaren. 

 

   Rapporterat av Kriminalkommissarie Fredrik 

Dogg i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 9:e februari, år 112 PT vid 

11:48  

 

Gotländskt marinförband siktat 

 

I går kväll upptäckte vår rekognoseringspatrull 

en gotländsk truppstyrka av kompanistorlek norr 

om  

Mälarsundet. Patrullen hade sökt efter nattvarg i 

utkanterna av den förbjudna zonen och ca 15 km  

från sundet så siktades gotlänningarna. Den 

fientliga styrkan verkade följa spår norrut ännu 

längre  

in i zonen. 

När den fientliga styrkan försvunnit följde vi 

spåren till landstigningsplatsen där en gotlänsk 

båt  

låg för ankar. Alldeles vid land stod en mindre 

segelbåt på grund. Det verkade som om  

besättningen skyndsamt lämnat båten. Vi hittade 

pyriska sjökort och mycket tyder på att de usla  

gotlänningarna återigen utför nesliga dåd mot 

våra medborgare. 

 

   Rapporterat av Korpral Ruben Gaston i 

Muskö, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e februari, år 112 PT vid 

20:49  

 

Årets första Inne-Ute lista 

 

Glansposten kan nu stolt presentera en rykande 

färsk Inne-Ute lista till alla trendiga invånare i 

vår  

fantastiska stad. Som vanligt så har vi tagit fram 

listan i samråd med organisationen Brimly´s  

bästisar. 

 

Innelistan: 

Brimly´s bästisar 

Gipstomtar 

Punch och party 

Izor Siffredi 

Pälstrimning på Musiö Hermans 

 

Utelistan: 

Sanatorium 

Cyborger & Robotar 

Polisen 

Fisk 

Bumpare (BPM) 

 

   Rapporterat av Jahnne af Schinka, 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 6:e februari, år 112 PT vid 

01:12  

 

Seriemördare härjar i Hindenburg 

 

Under vintern har ett tjugotal mycket svårt 

sargade och sönderslitna kroppar hittats på olika 

platser  

i Hindenburg. Fyndplatserna är spridda över 

hela staden, även universitetet, men inga 

saknade  

personer finns rapporterade. Kropparna har inte 

flyttats efter morden och fyndplatserna är alltid  

mycket blodiga. 

Kriminalpolisen går nu ut till allmänheten med en 

vädjan om upplysningar som kan bringa klarhet i  

dessa mord. Det man vet är att mördaren måste vara 

otroligt stark och mycket skicklig på  

fasadklättring, utöver detta finns inga spår. 

 

   Rapporterat av Kriminalkommissarie Fredrik Dogg i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 3:e februari, år 112 PT vid 19:35  

 

Betty Räv häktad av Kriminalpolisen! 

 

Förra årets Playbeingbabe, Betty Räv, arresterades igår 

av den fascistiske kriminalaren Fredrik  

Dogg för påstått samröre med "Gatans barn". Tydligen 

har "informatörer" tipsat polisen om  

kopplingar till våran jet set-babe. 

Min stilla fråga som chefsredaktör är, Varför skulle hon 

bry sig? Hon lever ett liv i lyx och flärd  

fjärran från polska underklassen. Jag tror det är den 

gode kriminalaren som söker lite flärd! 

Playbeings råd till Kriminalpolisen är att leta terrorister 

någon annan stans. 

 

   Rapporterat av Izor Siffredi, Playbeing i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 30:e januari, år 112 PT vid 17:22  

 

Knepigt arv förbryllar 

 

Ett arv från en av Skånes mest excentriske miljonär har 

satt myror i huvudet på borgmästaren i  

Simris. I tetamentet stipuleras att ett antal krav måste 

uppfyllas för att staden ska få ta del av en  

förväntat enorm förmögenhet. Miljonären, Efraim 

Akrabakylsson, hade sitt residens "Villa  

Akrabakylsson" i närheten av den förbjudna zonen nära 

Ulvriket, och ett av villkoren i testamentet  

är att godset inte säljs utan används som residens, ett år 

i taget, för en hedervärd person, som  

staden ska utse enligt vissa kriterier, varav ett är att inga 

mutanter får väljas av staden. Flera  

andra villkor är så pass komplicerade i sin uppbyggnad 

att jurister tittar på det för närvarande. En  

stat som nämns vid namn är Sverige, som tydligen till 

viss del ska ha legat där Skåne ligger nu.  

Historiker jublar, och vill specialgranska testamentet, 

men har vägrats tillträde av borgmästaren. 

Det ryktas även om att herr Akrabakylsson var en av de 

nedfrusna, som använde sitt hem som en  

slags föryngringskammare, men inget har bevisats. 

Spekulationerna fortsätter givetvis. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Simris, Skåne, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 26:e januari, år 112 PT vid 00:15  

 

Gatans Barn-anhängare arresterade! 

 

Kriminalpolisen kan stolt tillkännage att en cell av den 

avskyvärda organisationen Gatans barn har  

avslöjats och eliminerats. 

Efter en lång tids spaning slog kriminalpolis och 

Specpol till mot cellens samlingsplats. En stor  

mängd bevismaterial och kontakter har säkrats och 

ytterligare tillslag är att vänta efter de  

inledande förhören. Kriminalpolisen är mycket 

överraskad av utbredningen av sympatisatörer till 

organisationen, men  

lovar att alla delaktiga i organisationens förehavanden 

kommar att ställas inför rätta.  

Chefsåklagare Manfred Slaktmask uttalar sig skarpt 

angående vad som håller på att ske i vår kära  

huvudstad: "Det är dags att statuera exempel så att de 

obildade smutsiga loppspridarna lär sig sin  

plats!!!" 

 

   Rapporterat av Kriminalkomissarie Fredrik Dogg i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 25:e januari, år 112 PT vid 14:42  

 

Rånarduo tillfångatagna! 

 

Den dynamiska rånarduon bestående av bröderna Knoll 

och Todt har efter en landsomfattande  

människojakt blivit infångade. 

Bröderna kunde gripas när de vilade ut hos föräldrarna 

Herr och Fru Buolja. 

Gripandet var odramatiskt. 

Dock hävdade Fru Buolja att hennes söner måste 

vara oskyldiga, medans Herr Buolja gav dem ett  

kokstryk. 

Det senare till de arresterande konstaplarnas stora 

förnöjelse. 

Strängare straff är dock att vänta om de fälls för de 

brott som de anklagas för. 

 

   Rapporterat av Nils Erik Åkerlund på 

Riketsstämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 23:e januari, år 112 PT vid 

22:23  

 

Hedervärd medborgare invald i 

Skräpplingeorden 

 

Skräpplingeorden, grundad samma år som vår stolta 

huvudstad av kejsar Palpadine, har valt in den 

kände äventyraren Brimly Grau i sin orden. Denne 

hedervärde medborgare har genom sina insatser för 

Pyris fortsatta utveckling förärats en plats bland 

rikets främsta individer. 

Under många år har Herr Grau arbetat för att 

förbättra livsmiljön i Hindenburgs stad. Det är på 

Kråkberget och i Kanton som Herr Graus generösa 

donationer och presentutdelningar har gjort livet en 

liten aning lättare för de olyckliga själarna där. Den 

stora välgärningen är dock "Brimlys Sanatorium för 

Cyborger och Robotar" där invalidiserade personer 

erbjuds ett hem på Söderstrand med dräglig 

livskvalitet. Där det är möjligt bekostar Herr Grau 

också rehabilitering och återställning av förlorade 

funktioner hos individen. Vidare erbjuds 

förvärvsarbete genom att berätta sin livshistoria för 

Kejsar Thorulfs skrivare. På så sätt bidrar de stort 

med att tillvarata forna tiders kunskap. Herr Grau 

bekostar detta Sanatorium helt ur egen ficka och 

ingen invalid behöver betala något för sitt 

uppehälle. Sedan starten år 110 PT så har de 32 

inneboende personerna fått ett gott hem och hjälpt 

Pyri att utöka sin kunskap om "de gamles tid". 

Pantern Herr Grau är också det första djur som 

upptas i Skräpplingeorden.  

 

   Rapporterat av Sir Reuben Gofftempur, Imperiets 

Röst i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e januari, år 112 PT vid 

18:43  

 

Nytt Företag etablerar sig i Nova Warszawa 

 

Ett dotterföretag till G&J Trading INC. etablerar sig 

i Nova Warszawas utkanter. 

Företagets namn är Gerber Kraftkonsortium och de 

skall tydligen leverera såkallad "ELKRAFT" till  

innerstades gatubelysning och till några fastigheter i 

innerstaden. 

 

   Rapporterat av Stephan Zaxializzyki i Nova 

Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 16:e januari, år 112 PT vid 

23:38  

 

Drakflygare I Blåsväder! 

 

Igår var Jöns Leth och hans son Nils ute och flög 

med den drake som sonen fått som julpresent. 

Men då hände det som inte brukar hända, Jöns hade 

just sprungit upp draken i luften -för en sista  

flygning innan man gick hem för kvällen- när 

draken försvann in i de låga moln som täckte  

kvällshimlen, så slets Jöns upp i luften med våldsam 

kraft och nådde en höjd på mellan 5 och 10  

meter innan draken gick sönder och han föll ner 

igen. 

Vid nedslaget så ådrog sig Jöns en bruten arm och 

två brutna revben. 

Draken var svårt bränd och helt söndersliten. 

Den förhärskande teorin är att draken drogs med av 

en kraftig uppvind och sedan träffades av  

blixten. 

Jöns själv har dock en annan teori. 

- Blixten!! Phaa! 

- Det var det där flygande monstret som vi hört talas 

om, det är var det var! 

När jag frågade sonen Nils om vad han trodde var 

svaret kort o gott. 

- Jag vill ha en ny drake! 

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polis 

Gazetten i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 11:e januari, år 112 PT vid 

11:52  

 

Mordbrand! 

 

I förrgår natt utfördes ett nedsligt dåd på 

Inlandsleden norr om Karlsta. 

Det som man först trodde var en oturlig olycka 

med 4 innebrända handelsresanden visade sig 

vid  

närmare undersökning vara ett 

rånmord/mordbrand. Enligt den lokala polisen 

tros det röra sig om  

2-3 personer som under natten tänt på tältet och 

sedan slagit ihjäl utspringande personer.  

Händelsen uppdagades när man var på jakt efter 

2 förymmda brottlingare. Att det kan röra sig 

om  

samma person som tänt på tältet vill man inte 

uttala sig om.  

Poliskommisare Per Phoo säger dock att inga 

medel kommer att sparas för att infånga och 

dömma  

dessa ogärningsmän. 

 

   Rapporterat av Kurt Bjälke i Karlsta, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 9:e januari, år 112 PT vid 

14:50  

 

Lokal Heliografstation Raserad! 

 

Idag så förstördes delvis Heliografens 

lokalkontor här i Riga. 

Personligen så var jag ute på en sen lunch 

annars skulle jag inte kunna rapportera det som  

inträffade. 

En man som sade sig vara Roger Spurling 

reportern för Polis Gazetten, kom in på kontoret 

med en  

meddelande text. 

Strax efter det att den förmodade Roger 

Spurling gått in så stannade en vagn utanför och 

fyra  

svartklädda män sprang in. 

Därefter utbröt en vild eldstrid. 

Nästan samtidigt stannar en annan vagn utanför 

och ett antal mutanter anförda av en man med  

plåtförstärkningar springer in denna grupp 

måste ha varit beväpnade med bland annat 

eldkastare. 

Gruppen mutanter kom sedan ut igen och gav 

sig av i stor hast men passade på att råna banken  

på väg ut ur staden. 

Alla på heliografstionen tros ha blivig dödade, 

men då ingen kunnats identifierats, vet man inte. 

Polisen har i nuläget ingen kommentar. 

 

   Rapporterat av Nils Henrik Åkerlund för 

Rikets Stämma i Riga, Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 6:e januari, år 112 PT vid 

14:36  

 

(ö)känd smugglare i Hindenburg 

 

Den kände skotske smugglaren Ian MacDrougle 

har setts i Hindenburg under dom senaste  

dagarna, han har setts tillsammans med sin 

syster son Andrew MacDrougle och ett antal 

kända  

äventyrare från pyri. Ledarna för gruppen 

Wolfgang Von Ulf och Leif Af Högberg 

vägrade att  

kommentera varför dom umgås med en kännd 

smugglare.  

Ian har varit försvunnen sedan sedan han 

rymmde under mystiska omständigheter den 

24:e mars  

110 PT från fängelset i New Edinburgh. Jag ska 

fortsätta att rotta i denna härva. 

 

   Rapporterat av Johanes Grytfot i Hindenburg, 

Pyri samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 3:e januari, år 112 PT vid 

18:26  

 

Ny Teater Öppnad 

 

På söderstrand har ett litet källarteatercafé 

öppnat. 



Det heter Svarta Capen och frekventeras främst 

av unga poeter och andra intellektuella. 

Etablissemanget drivs av Charlés Rochfort en 

muterad mullvad. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 29:e december, år 111 PT 

vid 22:29  

 

Tragisk olycka vid Midvinterstampen! 

 

Mitt under pågående konsert på Tjurvikens is så 

gick en enorm jättegädda till attack mot bandet  

Rapidstamparna från Göborg. En stor isvak 

slogs upp och hela bandet, samt delar av 

publiken  

närmast scenen försvann i det kalla vattnet. 

Arrangörerna förlorade även stora delar av  

ljudutrustningen och meddelade omedelbart att 

bolaget begärts i konkurs. 

I år följdes festivalen av ett antal 

överförfriskade BPM-anhängare, vilka 

skanderade "fiskmat,  

fiskmat" i takt med musiken. Samtliga har tagits 

till förhör av kriminalpolisen. 

Strax efter olyckan fick polisen in vittnesmål 

om mystiska aktiviteter på Tjurviken nattetid de  

senaste veckorna. 

Allmänheten ombeds ta kontakt med 

undertecknad om ni har iaktagit något som kan 

bringa klarhet i  

denna tragedi. "Brimlys bästisar" har dessutom 

utlyst en belöning på 1.000 PKr till den som kan  

hitta den skyldige. 

 

   Rapporterat av Kriminalkomissarie Fredrik 

Dogg i Tjurviken, Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom fredagen den 28:e december, år 111 PT 

vid 10:54  

 

Minne av PSI-pogromerna högtidlighållet 

 

I veckan högtidlighölls minnet av pogromerna 

mot PSI-mutanter som resulterade i tvåhundra  

personers död i Göborg för fyrtio år sedan. 

Kejsar Thorulf talade vid avtäckningen av en  

minnesplakett med tillhörande skulptur 

föreställande en skalle med en hopknuten 

revolver  

pekandes emot skallen. Han sa bl.a. att flera 

oskyldiga personer fåt sätta livet till, och att det 

som  

behövs för att överleva är tolerans och 

vidsynthet, samt en smula sunt förnuft. Han 

vidhöll att  

vidskepligheten är vår tids gissel och lovade 

snabba på utredningen om en slags allmän skola 

där  

barn kan lära sig räkna och skriva mot en ringa 

kostnad. Kejsar Thorulf avslutade med orden:  

"Kunskap är makt!". 

Samtidigt hölls ett protestmöte en bit bort där 

BPM, Bevara Pyri Mänskligt, hade en 

manifestation  

MOT högtidlighållandet. Tre personer 

arresterades för brott mot ordningen. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Göborg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 27:e december, år 111 PT 

vid 21:54  

 

Katastrofen för Storpolska Styrkor 

 

Er trogne reporter fortsätter att rapportera trots 

hot och våldshandlingar. Jag befinner mig i  

skrivande stund i färd med att embarkera på en 

transport österut med Grizzely Expressen, men 

jag  

måste säga att priset verkar högt. 

Men nog om detta jag har efter flera 

MORDFÖRSÖK kommit fram till att ett 

miljöombyte är  

nödvändigt. 

Anledningen till dessa MORDFÖRSÖK måste 

vara de uppgifter som jag lyckats få fram och nu 

har  

också ni läsare dem. 

Den Storpolska brigaden hittade uppenbarligen 

samma komplex som äventyrarna och jag har 

fått  

höra autentiska radiomeddelanden från brigaden till 

deras högkvarter. 

Och det är skrämmade saker och JAG har kopior på 

dessa radiomeddelanden i min ägo så snart  

vet också ni läsare vad som hände och händer. 

 

   Rapporterat av Roger Spurling för Polisgazetten i 

Radomsko, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 25:e december, år 111 PT vid 

17:06  

 

Världsberömd Ballett Gästar Hindenburg? 

 

Envisa rykten gör gällande att den Ryska Tollstoll 

Balletten skall besöka Hindenburg i vår.  

Men än så länge så vill ingen göra några klara 

uttalanden, utan man ler bara när frågan kommer  

upp. 

Undertecknad säger bara, att må det vara sant det blir i 

så fall det årets händelse. 

Jag kommer att följa utvecklingen med största intresse. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 24:e december, år 111 PT vid 

00:50  

 

Pyri erbjuder Storpolen 

 

Efter den senaste tidens mystiska händelser i Storpolen 

erbjuder Pyri spaningshjälp med en  

farkost från de gamles tid. Pyris Luftvapen meddelar att 

stora områden kan rekognoseras på kort  

tid. 

Storpolens ambassad har ännu inte kommenterat det 

Pyriska utspelet. 

 

   Rapporterat av Jan von Farle i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 24:e december, år 111 PT vid 

00:38  

 

Betty Räv i skilsmässa 

 

Årets Playbeingbabe, Betty Räv skiljer sig från sin man 

affärsmannen Rudyard Räv! 

Den senaste tidens avslöjanden om Bettys förhållande 

med den ökände polarräven Stråt blev för  

mycket för den ordentlige Rudyard Räv. Vänner 

berättar att paret Räv kommunicerar med varandra  

via advokater och att Rudyard vill ha skilsmässan 

avslutad innan årsskiftet. 

Undertecknad träffade en berusad Rudyard Räv igår på 

baren "Grytet". Rudyard låter meddela att  

"den där lusbitna gråräven Stråt ska minsann få ångra 

sig bittert".  

Betty Räv säger exklusivt till Glansposten att "Stråt 

tillför spänning i mitt liv som tråk-Rudde aldrig  

gjort". 

 

Er egen partypingla i nattvimlet !!! 

 

   Rapporterat av Miranda Lösöre för Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 23:e december, år 111 PT vid 

21:58  

 

Vad Har Storpolen funnit i den Förbjudna Zonen 

 

Nya skrämmande fakta har kommit till vår kännedom 

och vi på Polis Gazetten tvekar inte att ge  

den osminkade sanningen till våra läsare hur otrevlig 

den än är. 

Det vi nu kan rapportera är att en stor styrka av 

äventyrare ledda av en mystisk man (troligen en  

NFM), gav sig djupt in i den förbjudna zonen söder om 

Storpolen. Man var väl försedda med vapen  

och hade hyrt in de mest erfarna Zonguiderna som 

fanns att tillgå. 

Efter fyra månaders frånvaro så släpade sig en liten och 

illa tilltygad grupp äventyrare in i ett av  

Mutantexpressens rallarläger. Då äventyrarna var mer 

än villiga att betala en stor summa i form  

av diverse föremål från "de gamla", så sattes de på en 

transport till Gdynia men transporten  

kapades och alla ombord dödades. 

Två veckor senare avgick en tungt beväpnad brigad 

med riktning mot den Förbjudna Zonen. 

 

   Rapporterat av Roger Spurling för Polisgazetten i 

Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 23:e december, år 111 PT vid 

01:38  

 

Mystiskt försvinnande vid G&J:s rälsväg 

 

G&J Trading Co. meddelade idag via Friherre 

Jochen Gaxlittizich att arbetet på Linje 2,  

Grizzlyexpressen, är stoppat på obestämd tid. Inga 

ytterligare kommentarer gavs. Den  

nygrundade staden/basen Söderfästet ligger ca 150 

km sydost om Minskzonen och rälsvägen når  

idag ca 50 km norrut. 

Obekräftade rykten gör gällande att ett helt rallarlag 

plus vaktstyrka, spejare och ingenjörer  

saknas. Totalt handlar det om ett hundratal personer 

som försvunnit spårlöst.  

Johnny Grizzly, ägaren till Linje 2, har inte setts till 

sedan i förrgår då han begav sig till rallarlägret  

för att inspektera arbetet. Från G&J meddelar man 

via Jacko Storhand att man inte har några  

kommentarer. Allt tyder dock på att Jacko skall leda 

en expedition ut till rallarlägret. 

Jag kommer personligen att följa 

händelseutvecklingen de nämsta dagarna. 

 

   Rapporterat av Johannes Gallup i Söderfästet, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e december, år 111 PT vid 

21:15  

 

Luftskepp Störtar! 

 

Ett av Ulvrikets luftskepp störtade igår under en 

övning i nattflygning. 

Enligt vittnen så verkade det nästan som om 

luftskeppet krockade med något i luften!? 

Var efter en stor eldslåga slog ut från luftskeppet, 

som sedan exploderade i flammor och störtade  

till marken. 

Det rapporteras inga överlevande ur besättningen. 

Ulvrikets militär lade omdelbart locket på. 

Ett av vittnena skrek något osammanhängande om 

att han sett en jättelik flygande varelse i  

eldskenet från det exploderande luftskeppet, strax 

innan han fördes bort för förhör. 

 

   Rapporterat av Preben Kastrupp för Polisgazetten 

i Bris Brygga, Ulvriket, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e december, år 111 PT vid 

00:14  

 

Katastrof för Storpolska styrkor 

 

I vad som verkar vara en hitintills ojämförlig 

katastrof för de Storpolska styrkorna och dess  

Överkomando, så har en hel brigad bestående av 

elittrupper blivit nedgjorda till nästan sista man. 

Fienden lär vara någon väldigt stor och aggressiv 

mutant ras av tidigare okänd typ. 

Så fort undertecknad får in mer uppgifter så 

kommer de till er kära läsares kännedom 

 

   Rapporterat av Roger Spurling för Polisgazetten i 

Nova Warszawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e december, år 111 PT vid 

00:07  

 

Årets Julspel I Farozonen 

 

I sista stund lyckades man undvika att en smärre 

katastrof dabbade årdets julspel. 

Den omåttligt populäre Berra Bräk som med bravur 

gjort julbockens roll i tidigare julspel, halkade  

igår på en utkastad näve stenkulor när han gästade 

en fest hos Brimly Grau och slog då sig så illa  

att han bröt båda benen och en arm. 

Som tur var anser herr Grau att ett julspel utan 

Berra inte är något riktigt julspel så han skänkte  

omdelbart Berra en Regen II. 

Berra låter genom sin agent meddela att han är åter i 

fin form. 

Hela Hindenburg lyfter på hatten för herr Grau. 

 

   Rapporterat av Henrietta Gavelludd för 

Glansposten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 19:e december, år 111 PT 

vid 23:40  

 

En Svart Dag För Partypajarna 

 

Åter igen så fick laget Partypajarna stryk i 

Jämtlänskttumult. 

När skall Tränare Åke Kroka ge upp? 

Jag menar publiken står bara ut med så här 

dåliga matcher ett tag och undertecknad är redan  

spyfärdig. 

SLUTA NU! DET ÄR REDAN FÖRSENT 

ÅKE KROKA! 

 

   Rapporterat av Petter Niklasson Frilansreport i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 17:e december, år 111 PT 

vid 16:16  

 

Rykte försätter tullen i högsta beredskap 

 

Flera dagars torka parad med den allmänna 

misstänksamhet som tullen i Storpolen är känd 

för, har  

gjort att rykten om smuggling av brandfarliga 

materiel tas på största allvar. Det senaste som 

fått  

tjänstemänen på fötter är ett rykte som säger att 

man i flera sydligare byar bevittnat flera 

attentat,  

antingen orsakade av någon best från "De 

Gamles Tid" eller av någon som med vett och 

vilje  

utsätter oskyldiga bybor och fridsamma 

vandrare för mordförsök medelst brännbar 

vätska. Oftast  

slår förövaren (-na?) till nattetid, då det enda 

som syns är en stor skugga eller liknande, parat 

med  

ljudet som av stora blåsbälgar.  

Storpolens armé har gått ut med en efterlysning 

på ovan nämnda personer eller varelser som  

verkar ha förkärlek för brand av alla de slag. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 14:e december, år 111 PT 

vid 19:17  

 

Känd äventyrare utpekad av vittne 

 

Leo Princip, den benådade äventyraren kan ha 

återfallit till sitt tidigare tillstånd av psykisk 

ohälsa.  

Vittnen har sett honom avvika från platsen där 

överste Hallensandersson mördades och nu söks  

han av kriminalpolisen. 

Leo är en ca 2m lång Lokatt. Han sågs senast 

iklädd en dyrbar kritstrecksrandig kostym och är  

troligen beväpnad med ett så kallat 

automatgevär och granater. 

Allmänheten uppmanas att ta skydd för att inte 

tragedin År 104PT skall upprepas. Leo Princip  

vandrade då runt i centrala Hindenburg och 

utpekade vissa invånare som monster varpå han 

först  

 

sköt dem och sedan sprängde dem med granater. 

Totalt sju av Hindenburgs mer framstående  

medborgare samt 22 civila mördades, samtliga 

var människor. 

 

   Rapporterat av Chefsredaktör Ulfgard 

Älfving, Polisgazetten i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 14:e december, år 111 PT 

vid 17:42  

 

Ulvriket kräver utlämning 

 

Ambassadör Ulric Brödhe, Ulvriket, har krävt 

en utlämning av de pyriska äventyrarna Brimly 

Grau  

och Johnny Grizzly för upprepade attentat mot 

rikets säkerhet, samt kidnappning av  

statstjänsteman. Kravet har ställts både till 

Pyriska och Storpolska myndigheter. 

Vid furst Wroclavs möte med dessa kända 

äventyrare kommenterades anklagelserna på 

följande  

sätt: 



B. Grau: "Det är min pansarbåt, ni kan inte 

bevisa nån´ting! Jag är med i säkerhetstjänsten!" 

J. grizzly: "Be dom hålla käften, det finns ingen 

säkerhet i det landet! Slutar dom inte gnälla får 

vi  

väl åka dit igen och slutföra jobbet! Ingen j-la 

ulvländare skulle överleva två dar vid mitt  

rälsvägsbygge!!!" 

Ulvriket utökade efter detta möte kravet till att 

innefatta stöld av militärens egendom. 

Jag kommer personligen att följa 

händelseutvecklingen de nämsta dagarna. 

 

   Rapporterat av Johannes Gallup i Radomsko, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 14:e december, år 111 PT 

vid 17:00  

 

Misstänkt terrorist häktad 

 

Kriminalpolisen och Specpol slog idag till mot 

en adress på Kråkberget. En muterad tiger som  

antas vara den ökände Kahn arresterades vid 

tillslaget. Den misstänkte skadades allvarligt vid  

gripandet och ägaren till lokalen yrkar på 

ersättning för de materiella skador som uppkom. 

Gripandet av Kahn följdes av ett stort antal 

insatser mot andra adresser i Hindenburg, bland 

annat  

har en misstänkt journalist och en misstänkt 

advokat tagits in till förhör. 

Kriminalpolisen är mycket nöjda med de 

kraftigt ökade anslag kejsaren beviljade i 

oktober för  

beskyddandet av Hindenburgs invånare. 

Arresteringen av Kahn är bara en början, 

Hindenburgs  

kriminella element går en hård framtid till 

mötes. 

 

   Rapporterat av Carl Ulvståhl, 

kriminalkommissarie i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e december, år 111 PT 

vid 20:31  

 

Ansvarig utgivare på Heliografen bör se över 

sin redaktion. 

 

Nyheterna den 12 december är ren sensations 

journalistik. Att ge dessa våldsmän 

uppmärksamhet  

är just vad de önskar. Jag säger er medborgare 

av Hindenburg, säg nej till våld. 

Henrik Borg skriver i sin undermåliga 

"nyhetsartikel" den 12/12 om en terrorist vid 

namn "Kahn"  

ett namn som för mig är totalt okänt. Om nu 

terrorist lagstiftningen ska utnyttjas till fullo 

varför inte  

förhöra herr Borg, han sitter säkert inne med 

mer information. Dessa scoopjournalister 

tenderar att  

göra det. 

 

   Rapporterat av Åke Örnbrink, 

Advokatsamfundet i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e december, år 111 PT 

vid 20:27  

 

Debattartikel 

 

Det är med sorg jag ser hur vårt vackra 

Hindenburg har blivit ett tillhåll för Huliganer 

och Banditer.  

Jag minns en sorglös barndom då vi flickor 

kunde leka på gatorna utan att antastas utav 

Mutanter  

som inte har någon hyfs och som antagligen 

bara hittar på ofog. Under mina ungdoms dagar 

gick  

vi minsann i skolan och visst fanns det disciplin. 

Idag skall vi ägna skattemedel till att skotska  

grävlingar ska få hemspråks undervisning, att 

andra generationen polska brunbjörnar skall  

bekostas med tandställningar. Är det verkligen 

rimligt att våra barn skall tvingas att gå i samma  

skola som dessa våld och orosmoment. 

 

   Rapporterat av Bekymrad Förälder i Östad i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e december, år 111 PT vid 

18:55  

 

Överste Mördad! 

 

Överste Efraim Hallensandersson hittades i går natt 

mördad strax utanför sitt hem på Söderstrand. 

Polisen är mycket förtegen men enligt olika 

uppgiftslämnare så var kroppen fruktansvärt illa  

tilltygad. Man har tydligen först skjutit ner offret med 

ett grovkalibrigt vapen av hagelmodell och  

använt uppemot 40 skott. 

Sedan skall man ha skurit/slitigt av huvudet med någon 

typ av kniv eller klo. 

Huvudet lär ha legat ett tiotal meter från kroppen. 

Vissa misstankar är riktade mot Khan. 

 

   Rapporterat av Henrik Borg i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e december, år 111 PT vid 

18:45  

 

Attentat mot B.P.M. 

 

B.P.M.-Baren (Bevara Pyri Mänskligt) har utsatts för 

ett attentat. Förövarna uppges vara ett tiotal  

mindre djur som under ett vilt skrikande "Groundhog 

Day" kastade ägg, tomater och trasiga  

gipstomtar på och in genom fönstren på baren. 

- "DE BORDE LOBOTOMIRAS HELA BUNTEN". 

Var den vänligaste av kommentaren från några av 

stamkunderna på frågan vad de tyckte om det  

inträffade. 

 

   Rapporterat av Hans Erik Gruvber i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 10:e december, år 111 PT vid 

17:41  

 

Årliga Litterära Priset utdelat 

 

Idag överräckte Kejsar Thorulf personligen pris till 

författaren Jörn Jakobius för hans insatser inom  

scenkonsten som manusförfattare. Ett flertal av dennes 

alster har spelats på både Operan, andra  

teatrar och t.o.m. spritts till Storpolen. Jörn höll ett kort 

tal i vilket han efterlyste mer seriositet inom  

genren och riktade kängor mot bl.a. Kritikergillet. Detta 

gille, lett av dr. Allan Smaragd, borde enligt  

Jörn "själva visa sig vid någon teater så de finge se vad 

som utspelade sig där". Mest känd är dr.  

Rubin för sin bok "De Vilseleddas Teater" där han 

ondgör sig över "spektaklen som utspelas i  

konstens namn". 

Prissumman var på 10000 kronor, vilka överräcktes 

med en plakett vid den ståtliga ceremonin på  

Palace Ideale. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom fredagen den 7:e december, år 111 PT vid 21:20  

 

Avtal tecknat med Jonathan MacGregor 

 

Ända sedan MacGregors handelshus såldes till 

Handelshuset von Rijn har förhandlingar pågått för  

att fortsätta det mångåriga samarbete vi haft. Trots ett 

års diskussioner är det med glädje jag kan  

gå ut med denna nyhet. 

Handelshuset von Rijn har idag tecknat ett tvåårsavtal 

med Jonathan MacGregors vaktbolag  

avseende säkerheten hos filialen i Gdynia. MacGregor 

kommer att ansvara för bevakning av  

handelshuset, personalens bostäder och transporter till 

och från Gdynia. Lokal för transitlager hyrs  

av G&J Trading Co. 

 

   Rapporterat av Nicholas von Rijn i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 7:e december, år 111 PT vid 20:32  

 

Decembers Inne-Ute lista 

 

Glansposten kan nu stolt presentera en rykande färsk 

Inne-Ute lista till alla trendiga invånare i vår  

fantastiska stad. Som vanligt så har vi tagit fram listan i 

samråd med organisationen Brimly´s  

bästisar. 

 

Innelistan: 

Gipstomtar 

Punch och party 

Pantrar och djur 

Politik 

Pälstrimning på Musiö Hermans 

 

Utelistan: 

Hi tech 

Polisen 

Ulvriket 

Macgregor 

Bumpare (BPM) 

 

   Rapporterat av Jahnne af Schinka, Glansposten i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 5:e december, år 111 PT vid 

00:01  

 

Ulvrikisk major mördad på öppen gata 

 

Sent på eftermiddagen höggs major Preben Brödhe 

och två livvakter ned på öppen gata i Bazaren.  

Mördaren var en stor muterad tiger som försvann i 

riktning mot Kråkberget. Major Brödhe skulle  

träffa kejsaren för att diskutera den sista tidens 

spänningar mellan Ulvriket och Pyri. 

Kriminalpolisen säger att man ej funnit något motiv 

till mordet, men att vissa ledtrådar finns. Tills  

vidare har Kråkberget spärrats av och militära 

styrkor söker nu efter mördaren. En källa inom  

polisen säger att man misstänker den ökände Kahn 

för inblandning i dådet. 

 

   Rapporterat av Fredrik Dogg i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 4:e december, år 111 PT vid 

22:50  

 

Attack mot Bris Brygga 

 

Furst Wroclav köpte idag in 30 st pansarhästar och 

ett femtiotal flintlåsvapen av Johnny Grizzly,  

som precis anlänt till Radomsko. Ryktet säger att 

det är vapen från Ulvriket. Livlig aktivitet råder  

på Ulvrikets ambassad. 

Den 30/11 skickade Ulvriket en protest till Pyris 

ambassad i Nekropolis, Johnny Grizzly och  

Brimley Grau utpekades som skyldiga till 

massakern vid den restaurerade armebasen i 

oktober.  

Överlevande har vittnat om en svart panter som 

placerat en stor tunna "öl" i restaurangen. Efter  

explosionen stred en stor patrull mot en stor björn 

och tvingades fly. Myndigheterna hävdar att  

signalement och stridsduglighet är tydliga bevis i 

saken. 

Jag kommer personligen att följa 

händelseutvecklingen de nämsta dagarna. 

 

   Rapporterat av Johannes Gallup i Radomsko, 

Polen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 3:e december, år 111 PT vid 

12:47  

 

Regeringen förfaller 

 

Efter att ha sett med egna ögon hur kriser hanteras 

av denna regering sa tycker jag att alla  

invanare i detta (om ända lite konstiga) land skall ta 

mod till sig och resa sig ur missären, och  

kräva att de far ta del av alla de "konstiga" 

händelser som har drabbat deras egna land. 

Det är inte mer än deras rätt att fa reda pa hur pass 

krisdrabbat deras land är! 

Detta baseras pa vissa händelser som jag och min 

vän Gusten blev indragna i uppe i Nordholmia,  

och som vi sen styrde upp till lättnad för 

befolkningen. 

Vad det rör sig om exakt tänker jag inte förtälja, 

utan det lämnar jag till berörd myndighet. 

Låt oss bara säga att utan min och (givetvis) 

Gustens inblandning skulle det vara nödvändigt att  

dra upp nya kartor med nya gränser. 

Kräv att få veta, det är allas rätt!!! 

 

   Rapporterat av Robert. J. Bacon i , , 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 3:e december, år 111 PT vid 

12:05  

 

Brand i lager hotade hel stad 

 

Två förrådsbyggnader i centrala Pori, lager för 

Finlands armé, eldhärjades och förstördes natten 

till  

lördagen av okända gärningsmän. Tre svårt 

skadade arbetare fördes till sjukstuga för 

observation,  

men ingen dödades. Polisen tar tacksamt emot 

alla tips. 

 

   Rapporterat av Esko Aho i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 15:e november, år 111 PT 

vid 16:51  

 

Monster terroriserar by 

 

Vid tre tillfällen den senaste månaden har en by 

i Göinge attackerats av en best man aldrig sett  

maken till. Enligt ögonvittnen är besten en grå, 

ödlelik, bepansrad och bevingad varelse som  

andas eld. Flera oberoende rapporter talar om att 

kulor inte biter på den, och man har börjat  

överväga att evakuera byn, enligt 

myndigheterna. 

Den kände äventyraren Kendo O'Naida 

meddelar karskt : 

-"Klart besten har en svag punkt 

NÅGONSTANS, det har alla. Det gäller bara att 

lista ut var den är." 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Göinge, Frihetens 

slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 5:e november, år 111 PT 

vid 17:58  

 

Upptäckt stam vägrar samarbete 

 

En stam förvildade människoliknande varelser i 

det inre av Pris skogar upptäcktes för flera 

veckor  

sen av pyriska kartritare. Upptäckten har 

hemlighållits, och det är precis nyligen som 

detaljer om  

upptäckten släppts från Byrån, det smeknamn 

Pyris underrättelsetjänst fått. 

Eftersom en gammal gruva från de gamles tid 

även upptäcktes i samma område som stammen  

betraktar som sin, kan problem uppstå då 

gruvbrytning står högt prioriterad i Pyri. Flera  

intilliggande orter har uttryckt sin oro för att 

Pyri skulle ta stammens områden med våld, då  

vedergällningsattacker skulle kunna genomföras 

mot oskyldiga människor. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 17:e oktober, år 111 PT 

vid 20:41  

 

Friherre söker erfarna äventyrare 

 

Utsänd av redaktionen för Den Fjättrade Gåsen, 

har undertecknad begett sig till Gyllenbergh i  

feodallänet Gyllenberg, Sörlandet, för att 

undersöka bakgrunden om mordet på Sörlandets  

ambassadör Ejrick von Kneippe. Staden surrar 

av olika rykten, allt ifrån att den Sörländska  

motståndsrörelsen till att det är Mountainside 

som ligger bakom mordeet. Det enda som är 

konkret,  

är dock är friherre Sigulf af Gyllenstrand har 

erbjudit, genom Den Fjättrade Gåsen, en 

belöning på  

hela 42.500 SD till den eller de, som kan hjälpa 

honom med ett brådskande ärende. Enligt  

friherren, så mördades von Kneippe för att 

förhindra att han träffade en viss Nicholas fon 

Rinj. 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Gyllenbergh, 

Sörlandet, Gyllenstrand, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 17:e oktober, år 111 PT 

vid 18:37  

 

Ambassadör funnen död! 

 

Idag återfanns Sörlandets ambassadör Ejrick 

von Kneippe död i en gränd i utkanterna av  

Slummen. Vad ambassadören hade för ärende 



dit, får vi nog aldrig reda på, men enligt ett 

anonymt  

vittne, var Ejrick förföljd av två mörkklädda 

grävlingar. 

Sörlandet har inlämnat en officiell protest mot 

mordet och Kejsar Thorulf har gett polismakten 

order  

om att mordet skall ges högsta status. 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Hindenburg, 

Pyri-Samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 16:e oktober, år 111 PT vid 

18:48  

 

Nytt slagskepp igen? 

 

Igår, under mycket hysch-hysch från högadmiral 

Clemens von Horns sida, sjösattes ett nytt  

oceangående skepp i Muskös varvsdistrikt. 

Rykten gör gällande att skeppet, Hindenburg II, 

har kapacitet till att utklassa alla andra  

fartygstyper, inklusive Finlands Pori och 

Finlandia. Enligt en säker källa, är skeppet 

klassat som  

"Slagkryssare" och är avsevärt större än alla 

tidigare skepp som Pyri-Samfundet har haft 

tillgång  

till. Frågan som nu ställs är, rustar Kejsar 

Thorulf nu upp till krig mot Gotland en gång för 

alla? 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Muskö, Pyri-

Samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 16:e oktober, år 111 PT vid 

17:37  

 

Buskörning med isjakt slutade i katastrof 

 

Ett antal isjakter deltog i början av veckan i ett 

slags "tävling" vilket utfördes i den norra 

trakten av  

Pori, där isen endast hunnit bli centimetertjock. 

Tävlingens syfte var att våga sig så långt ut det  

bara gick mot öppet vatten. Skepparen på den 

främsta isjakten hade inte ordentlig uppsikt, 

utan  

rusade rakt ut i vattnet, varpå isjakten sjönk. I 

raskt tempo, då farkosterna kommer upp i höga  

farter, följde tre av ekipagen. Två av förarna, 

Marko Hietanpää och Elon Nyberg, försvann i 

djupet  

och har inte återfunnits. 

Finlands ordningsmakt varnar nu allmänheten 

för att försöka sig på liknande "bravader" innan  

isarna bär, och påminner om livsfaran. 

Konstapel Väinö Oskarsson i Pori kommenterar: 

"Nuförtiden  

finns igen respekt för farten, och vem vet var det 

slutar. Det kommer att gå på på tok ända tills 

man  

lär sig se upp!" 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 13:e oktober, år 111 PT vid 

16:25  

 

Expedition försvunnen i Förbjuden Zon? 

 

Ett envist rykte här i Pirit gör gällande att en 

stor expedition har försvunnit djupt inne i den  

Förbjudna Zonen strax sydväst om Pirit. Enligt 

ryktet skall expeditionens ledare ha varit 

Leonardo  

Burchmans son, Sebastian. Som vi alla vet, har 

denne Jemtländske presidentson varit inblandad 

i  

flera olika rykten tidigare, men denna gång 

verkar det som om rykten har en viss 

sanningshalt  

bakom sig, då några kända äventyrare har begett 

sig in i zonen nyligen. Som enda svar på mina  

frågor, fick jag "Inga kommentarer". 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Pirit, Pyri-

Samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 13:e oktober, år 111 PT vid 

16:20  

 

Kejsar Thorulf Kidnappad! 

 

Klockan 1200 idag stannade hela Hindenburg upp när 

polischef Franz Jaegermeister avslöjade att  

Kejsar Thorulf Skarprättare blev kidnappad för några 

dagar sedan. 

Vidare uppgav polischefen att en stor belöning har 

utlovats till de personer som kan hjälpa till med  

att återfinna kejsaren. En viss Nicholas fon Rinj har 

även han utlovat en stor belöning till de  

personer, som återfinner hans niece. Även hon blev 

kidnappad samtidigt som vår kejsare. 

Detta fruktansvärda brott måste lösas. Rättvisan måste 

agera snabbt och brutalt i detta fall. 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Hindenburg, Pyri-

Samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 13:e oktober, år 111 PT vid 02:22  

 

Likfynd chockar Göborg! 

 

Under den senaste veckan har ett antal lik påträffats i 

eller runt Göborgs hamn, alla liken bär  

tecken på grovt fysiskt våld, och flera av de omkommna 

uppges vara kända sen tidigare av  

polisen. Spekulationer har förts, och de flesta Göbor 

tror att morden är början på en konflikt mellan  

olika rivaliserande gangsters, något som oroar hederliga 

människor. Polischef Ferdinand  

Brazelius har utlovat en djupgående utredning i frågan, 

men innan den är klar är det fullt möjligt att  

ett gangsterkrig kommer att rasa i vår en gång så 

fridfulla stad. 

 

   Rapporterat av Efrahim Sparré i Göborg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 12:e oktober, år 111 PT vid 17:38  

 

Fällning för mordet på Vismut Abrahamsson 

 

Idag meddelades samfundsrättens dom mot den åtalade 

Perikles Jonzzon, som misstänkts för mordet på Vismut 

Abrahamsson, statstjänsteräv. Fallet har rönt stor 

uppmärksamhet, då handelshuset Vigg misstänktes för 

att ha betalat en summa pengar för att få bort den ende 

"bromsklossen" som stoppade planer på bygnation på 

en av Hindenburgs Holmar. Domen löd på 20 års 

fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. 

Advokaten Gelle Tvensson meddelar att han tänker gå 

vidare med fallet ändå, och hoppas kunna få fram 

bevisning som friar hans klient. Nästa högre instans är 

riksrätten, som beviljar prövningstillstånde endast i 

särskilda fall. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 12:e oktober, år 111 PT vid 14:08  

 

Vedergäldningen har börjat 

 

Efter ett mordförsök på herr Stålfågel där herrn undkom 

med blotta förskräckelsen lämnade Mekka  

Ös sina vänner och har inte synts till under flera dagar. 

Herr Stålfågel kommenterar: "Mekka Ös är en min 

mentor och en av mina bästa vänner. Mekka var  

ut på storslagna äventyr innan jag ens kunde gå. Vad 

han än har för skäl att lämna gruppen så litar  

jag på hans omdöme och hans starka känsla för 

Pyrisamfundet". 

I samband med Mekka Ös försvinnande har tre ledande 

Stålfågelsfientliga organisatörer flutit i  

land längs Kungsviken i centrala Hindenburg. 

Kropparna var nakna och tydliga märken efter fysiskt  

våld fanns på alla tre. 

En man som bevittnade händelsen säger till polisen: 

"Det var mörkt och jag såg inte förövaren  

men det var en ensam figur som med sina bara händer 

dräpte alla tre på en gång". 

Mekka Ös är fortfarande försvunnen men det sägs att 

han har setts åter i lag med sina vänner. 

Herr Stålfågel hoppas på en fredlig lösning och väntar 

otåligt på svar om audiens hos kjsar  

Thorulf. 

 

   Rapporterat av Klarrens Mårdgren i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 2:e oktober, år 111 PT vid 21:13  

 

Kejsar Thorulf Sjuk? 

 

Det har nu gått tre hela dygn utan att någon har sett 

Kejsar Thorulf eller att denne har gått ut med  

något kejsardekret. Vad har hänt? Hindenburg 

vimlar av vilda rykten om att kejsaren och hans  

neice skulle vara kidnappade! 

Det enda konkreta man vet, är att några av 

Hindenburgs mest kända äventyrare har kontaktats 

av  

en viss Traffaut för okända affärer. Som vi alla vet, 

så är Traffaut inblandad i de mest underliga,  

skumraskaffärer. 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Hindenburg, Pyri-

Samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 1:e oktober, år 111 PT vid 

19:06  

 

Gammal enklav upptäckt 

 

Äventyrare från Pyrisamfundet har upptäckt en 

enklav från De Gamles Tid i närheten av Frihetens  

slätter, i en tidigare oupptäckt förbjuden zon. De sju 

äventyrarna, även kallade De Sju (D7) säger  

sig vara något stort på spåren, men det har inte 

framkommit vad det är. Rykten gör gällande att  

minst tre av de äventyrare som officiellt ingår i 

gruppen D7 är Nedfrysta, vilket gör att man ser  

dem med misstänksamhet varthän de än kommer. 

Deras lösa form har gjort att man kallat sig  

skapare av den Fria Formen, något som flera 

äventyrargäng kopierat och sagt sig vara först med.  

De har hittills gjort sig kända för att återupptäcka 

flera av de stora kompositörernas verk från  

Gammal Tid, och man har med framsteg framfört 

dessa kompositioner på Operan i Hindenburg. Av  

den lokale stor-äventyraren Jonas Nilsson i trakten 

av Simris får vi höra: -De där girigbukarna, så  

fort de kommit på något betalar de ett uppbåd av 

män som ska vakta deras fynd! De verkar ha hur  

mycket pengar som helst! Om det funnes någon 

rättvisa lät de fler dela på deras fynd! 

När ovanstående kommentar nådde D7 lär de ha 

sagt: -De är bara avundsjuka för att vi är så bra! 

Vi har definitivt inte sett det sista av gruppen , om 

eder utsände har rätt. 

 

   Rapporterat av Manke Ol i Simris, Skåne, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 1:e oktober, år 111 PT vid 

00:34  

 

Utmaning från andra sidan österhavet! 

 

Charles Vrede, tränare och ombud för PPs:s (pyris 

proffsboxarsamfund) stormästare Boris "Björnen 

från kråksta´n" Arbetsson berättade idag under en 

snabbannonserad presskonferans att en utmaning 

från den finske kämpen Risto Helineos hade 

överlämnats. Finnen påstod att hans  

tekniker där även sparkar och grepp är involverade 

var helt överlägsen den enligt honom, försoffade 

pyriska boxningen vilken har anor ända från 

Palpatine som hjälpte till att starta den "kejserliga 

gentlemanna och boxnings klubben" som 

fortfarande finns kvar i vår sköna huvudstad. Hr 

Vrede sade att utmaningen antogs av Boris och att 

vidare samtal skulle föras för att kunna komma fram 

till var och när denna dispyt skal avgöras. 

Biljettförsäljare och vadslagare har enligt vad ryktet 

gör gällande redan tagit steg mot att fylla sina fickor 

med kronor och mark. Detta är nog inte det sista 

som kommer att skrivas om dessa herrar. 

 

   Rapporterat av Athila Palme i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 30:e september, år 111 PT vid 

22:45  

 

Stålfågel hotar demostranter! 

 

Under den föregående veckan har ett brev 

publicerats i Pyris samtliga dagstidningar. Brevets  

författare är äventyraren och legosoldaten Lukas 

Stålfågel. I brevet gick det att läsa följande: 

"Jag är en fridens man, aldrig har jag skadat någon 

som inte förtjänat det, inte lyft mitt vapen utan  

goda skäl eller använt rått våld som en lösning på 

mina problem. Som en sann Pyrisk patriot har  

jag trott på alla människor, och mutanters, rätt till 

fred, frihet och jämlikhet.  

För några månader sedan hände något,vilket 

kommer få allvarliga konsekvenser för de  

inblandade. Då jag, efter en strapatsfylld tid i 

främmande land, åter skulle trampa Pyris sköna  

mark grusandes min glädje av en mobb med 

fega stackare, ty jag och mitt sällskap blev 

brutalt  

överfallna av dessa, födda ur en sumpvargs 

sköte, ärelösa individer.  

Efter flera månader i koma avled i går krigaren 

Carl Stor. Carl, vilken trofast stått vid min sida  

under hårda som härliga stunder, slutade sitt 

vilda liv i en sjukhussäng. Ni skyldiga till detta 

brott  

kommer att få sona. En jakt har börjat, ett drev 

med hänsynslösa män är ute efter ert blod. Lika  

obarmhärtigt som en sandhaj kommer vi att 

dyka upp och slita er i stycken. Ni kan inte 

gömma er,  

ni kan möjligtivs springa, men då kommer ni 

bara att dö trötta. 

 

Lukas Stålfågel" 

 

   Rapporterat av Clemens Grott i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 28:e september, år 111 PT 

vid 16:43  

 

Snaskig skandal i rådhuset 

 

Flera vittnen har pekat ut borgmästaren i en 

skandal som berör flera medlemmar ur rådhuset 

i  

Gdynia. De sågs efter en blöt kväll släntra ut 

med varsin honvarelse från ett av stadens 

glädjehus,  

och det var inte deras fruar. Stadens "Moralisk 

Upprustnings Central Kommitté" (M.U.C.K.) 

har  

redan krävt borgmästare Stanislaw Sczymczaks 

avgång och förordar nyval, medan många av  

stadens invånare äntligen fått svart på vitt att 

borgmästaren är som folk är mest. 

 

   Rapporterat av Otto Karsk i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 25:e september, år 111 PT 

vid 08:58  

 

Hinga är en pingla 

 

Nu var det Göborgs tur. Hinga Vindfarn har 

kommit med sin orkester till kusten för att liva 

upp  

stämningen på Borgmästarens dag. 

Hennes uppträdande i Mos Mosel har blivit 

legendariskt och detr yktas om att kejsar Thorulf 

vill ha  

henne vid sin sida på självaste nationaldagen. 

Det återstår dock att se. 

 

   Rapporterat av Klarrens Mårdgren i Göborg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 23:e september, år 111 PT 

vid 20:24  

 

Överfall på eskort 

 

Nedanstående är hämtat från Heliografstationen 

norr om Simris, och är delar av en intervju med  

Egil "Stumpen" Fyr. Denne hade färdats ett 

okänt antal kilometrar mot en handelsmans 

blivande  

kompanjon, då ett skrik från skogen intill fångat 

deras uppmärksamhet. Läs det skakande  

vittnesmålet nedan: 

- Vi red helt fridfullt längs vägen när en häst 

gnäggade ett par hundra meter in i skogen. En 

av oss  

försvann in för att se vad det var. När han dröjde 

med att komma tillbaka var vi tvnugna att själva  

se om det var något farligt som lurade därinne. 

Vi fick se, och kunde slå ut, ett antal banditer 

som  

lurpassat på en ung kvinnas följe. För att inte 

nämna några vid namn, eller andra detaljer kan 

vi  

göra en kort histora kortare: Det blev blodigt. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Simris, Skåne, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 21:e september, år 111 PT 

vid 11:36  



 

Troms skakas av massaker 

 

En upptäckt som skakade hela det Tromska 

folket gjordes natten mellan onsdagen och 

torsdagen i  

veckan som gått. Över 200 döda kroppar, 

människor och mutanter om vartannat, samtliga 

mycket  

svårt brända, bogserades in till land på det 

fartyg där de hade hittats, strax söder om 

Lofotens  

sydligaste spets. Fartyget var av en typ som 

användes på de Gamles tid, och är enligt uppgift 

fyra  

gånger så stort som det största som finns i 

Norden. Fartygets tomma utrymmen sades vara 

tre  

gånger större än Narviks Rådhus, och väggarna 

var täckta med en svart substans. De äventyrare  

som fann skeppet sägs numera befinna sig på 

sanatorium i Narvik. 

En teori som framförts av handelsminister 

Davotsky är att det rört sig om ett slavfartyg 

som  

fångarna gjort uppror på, och där upploppen 

krävt dessa liv. Baserat på dessa antaganden  

igångsattes en undersökning från Troms' 

rikspoliti, för att utreda om brott var begånget. 

Alla tips  

mottages tacksamt säger pollitiet. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 19:e september, år 111 PT 

vid 09:52  

 

Bergsäker spår kall vinter 

 

Oraklet i Hede, Sten "Bergsäker" Modestam, 

utanför Hindenburg låter meddela att 

kommande  

vinter blir något i hästväg. Enligt tradition gör 

han prognoser om vintern varje år, den 19:e  

september. Han jämför kommande år med 104 

P.T. då temperaturerna var de lägsta på över 

tjugo  

år. Han säger: -Om man jämför mängden snö, 

kommer detta år att bli normalt, med stora 

mängder  

byiga vindar och oförutsägbara svängningar i 

vindriktningen, men huvudsakligen från norr. Vi 

får  

en vinter som störs av att det stora vattnets 

ström inte längre går som den ska, och kommer 

så  

inte att göra de närmsta hundra åren. Ser man på 

rönnbären ger de också tecken som tyder på en  

sträng vinter. 

Oraklet i Hede, ger även följande råd till de som 

skall resa längre sträckor i Norden: -Ta på er  

varmt, och se till att dricka mycket buljong! 

Ett råd som säkert många av TH:s läsare 

kommer följa. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 16:e september, år 111 PT 

vid 22:47  

 

Mögelangrepp vållar besvär för Flottan 

 

Många av skeppen i flottan är så pass angripna 

av skeppsmask att det är ett mirakel att de flyter.  

Det hävdar en journalist på Polis-Gazetten som 

inte fick tillstånd att besöka ett par fartyg för 

ankar  

i icke namngiven hamn. "Rent Nonsens!" 

genmäler Flottans talesman i Hindenburg. Det 

må vara  

hur det vill med den saken, men säkert är 

iallafall att ovanligt mpnga skepp ligger för 

ankar i flera  

veckor, och ett stort antal timmerpråmar setts 

ankra upp jämsides vid de varv som utför  

reparationer i Göborg. 

 

   Rapporterat av Kalle Klinga i Åland Stad, 

Åland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 16:e september, år 111 PT 

vid 18:13  

 

Svårigheter på Åland 

 

Flera fiskare har vittnat de senaste veckorna om hur 

höstfisket gått till spillo efter någon form av  

utsläpp. Utsläppet har observerats i flera lager i och 

omkring Lumparn, dessutom har ett par  

kilometer av stränderna på Åland smutsats ned av 

någon svart sörja som påminner om tjära.  

Assistent Åke Hasselback som leder en expedition från 

Hindenburg försöker förklara vad det hela  

kan betyda: - Vi försöker se om vi kan utröna varifrån 

dessa mängder med svart substans kommer  

ifrån, men än så länge har vi inte funnit dess utlopp. Det 

kan säkerligen röra sig om en olycka  

orsakad av dumdristigt handhavande av fynd från De 

Gamles Tid. Frågan är bara vad det innebär.  

Det verkar som om fisk antingen flyr föroreningen eller 

helt enkelt dör, tyvärr. 

Assistent Hasselback har få rekommendationer 

angående vad man ska göra om man får den  

trögflytande vätskan på sig, men rekommenderar 

skrubbningar och heta bad. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Åland, Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 22:e augusti, år 111 PT vid 23:59  

 

Estländsk kulturattaché installerad. 

 

Estlands nya kulturattaché i Pyri, Vjatjeslava 

Zinobskaja, tillträdde idag formellt sitt ämbete, då  

hon i eftermiddags överräckte sitt kreditivbrev till 

Kejsaren vid en ceremoni i Palace Idéale.  

Zinobskaja har tidigare innehaft posten som förste 

kultursekreterare vid Estlands ambassad i Pori. 

I sitt installationstal framhöll Zinobskaja det goda och 

långvariga kulturella utbytet mellan  

Pyrisamfundet och Estland, och underströk vidare att 

Pyrisamfundet idag är den ekonomiskt  

starkaste nationen kring Österhavet, varför Estland nu 

söker fördjupa kontakterna och samarbetet  

även på andra plan. 

Som ett första led i detta fördjupade samarbete skall det 

arrangeras en Estnisk kulturfestival i  

Hindenburg i början av nästa år. 

 

   Rapporterat av Rogger Dill i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 13:e augusti, år 111 PT vid 15:13  

 

Återuppstånden väcker uppmärksamhet 

 

Den sedan länge misstänkt försvunne, kanske döde 

Patrioten Stefan Karlsson har på ett mirakulöst  

sätt återkommit till Hindenburgs Nyhetsrapportering, 

rapporterar flera av varandra oberoende  

källor. Orsaken till den långa frånvaron förklaras inte 

närmare, men man misstänker att ett lokalt  

fenomen kallat Stasis (förmågan att stoppa själva tiden i 

ett begränsat område) ligger bakom. 

 

   Rapporterat av Tuvalak Zebrin i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 9:e augusti, år 111 PT vid 17:51  

 

Panikslagen Pansarhäst dödar fem 

 

I Riga dödades under en skenande pansarhästs framfart 

fem personer. De dödade stampades ihjäl  

av den rasande eller panikslagna pansarhästen, som 

sades vara dubbelt så stor som normalt. När  

ryktet om bestens storlek nådde stadens äventyrargille 

"Brazauskas Bastarder" utfäste man en  

belöning på motsvarande 10.000 pyriska kronor till den 

eller de som infångade besten. Nu kämpar  

polisen, som vill avliva kreaturet, mot äventyrare som 

vill fånga in besten levande. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Lettland, Riga, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 30:e juli, år 111 PT vid 16:43  

 

Pyriska agenter fritog fånge 

 

Den ansvarige amiralen för den nordliga 

försvarssektorn på Gotland, Fritz Beerwald, har blivit  

entledigad från sitt uppdrag meddelade Gotlands Flotta 

idag på morgonen. Det berodde enligt er  

utsände på att man misslyckats bevaka en krigsfånge 

från Pyri. Den fågne, major Erik Carlsson  

från Åland, befriades av fyra agenter som senare 

återvände till Pyri med en farkost från de gamles  

tid. Förlusten av ett av Gotlands luftförsvars 

flygplan från de gamles tid anges som den direkta  

orsaken till att amiralen entledigats. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Visby, 

Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 25:e juli, år 111 PT vid 13:36  

 

Diplomat skadad i bråk 

 

En av de gotländska ambassadörerna skadades svårt 

vid ett knivöverfall i Kanton i förrgår, men  

rapporteras vara utom livsfara. Man vet inte vad 

som fått diplomaten att gå dit, men  

ordningsmakten har inga teorier än så länge. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 20:e juli, år 111 PT vid 09:49  

 

Slavarbetare funna i gruva 

 

Ett sällskap äventyrare från Pyri upptäckte i förra 

veckan en större gruva från de gamles tid, som 

troddes vara nedlagd. Dock fann man i gruvan ett 

stort antal mutanter och andra som arbetade i 

gruvan under horribla former. De ansvariga för 

gruvan har inte återfunnits. De har att vänta åtal från 

Storpolska staten. Äventyrarna själva säger i en 

intervju: "Det var ju bara några stackare som råkat 

gå förbi som shanghajats rakt upp å ner!" 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 19:e juli, år 111 PT vid 16:42  

 

Förgiftat öl var bluff 

 

Ryktena om förgiftad öl som cirkulerat på värdhus, 

tavernor och caféer i Hindenburg har visat sig  

vara falska. De som drabbats av rykten är 

framförallt de krögare som beskyllts för att servera 

den  

öl som ryktena gjort gällande. De överväger nu att 

gemensamt ta reda på vem det är som spridit  

ryktena för att göra upp räkningen med 

verebörande. Ilskna brev har riktats till vinhandlare 

och  

sprittillverkare i trakten, som i sin tur vill dra saken 

inför domstol för att pröva om ärekränkning  

försigkommit. 

 

   Rapporterat av Manke Ol i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 18:e juli, år 111 PT vid 11:20  

 

Mutanter lynchade 

 

Tre muterade män i 20-års åldern bragtes om livet 

av en uppretad folkhop då de försökte stjäla  

hästar och råna hästägaren. Detta tros ha 

åstadkomits på mental väg, varför folkmassan 

agerat på  

det sätt den gjorde. Den lokale sheriffen har inte 

gått att nå för en kommentar, men  

sherifföverintendent i Hindenburg, John Seeger, 

meddelar att brottet "i sig inte normalt straffas  

med döden, men lokala avvikelser kan självklart 

förekomma" och meddelar att han inte lägger sig i  

de lokala sheriffernas göranden och låtanden så 

länge de sköter sitt jobb. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Lundby, Frihetens 

slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 16:e juli, år 111 PT vid 20:23  

 

Skeppsbruten förbryllar militären 

 

I den nordligaste delen av Gotland, på Gotlands 

Ökenland, strandade en skeppsbruten i söndags  

och yrade på det mest besynnerliga språk. Enligt 

vad eder utsände erfar igångsatte en febril  

aktivitet i de högre militära skikten, och en mindre 

flottstyrka skickades till platsen där man  

misstänkte skeppsbrottet. En mindre skärmytsling 

med den Pyriska flottan följde, men inga  

förluster rapporteras från någon av parterna. 

Militära källor med insyn i flottan hävdar att 

något  

stort är i görningen, och att man redan stoppat 

fritagningsförsök iscensatta av Pyriska 

terrorister.  

Det rapporteras nu om ökad militär aktivitet på 

norra Gotland, och beredskapen har höjts.  

Befälhavaren för Gotland Region Norr bekräftar 

beredskapshöjningen och låter meddela: "Vår  

beredskap är god!" 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Visby, 

Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 17:e juni, år 111 PT vid 

03:29  

 

Nattlig skottlossning. 

 

Vad som synes vara ett gangsterkrig är nu i full 

gång i och runt Göborgs hamnkvarter. I går natt  

blev Schnauzern Franz Hindelbremer allvarligt 

skadad då en för polisen okänd man stack ned  

honom bakifrån med en kniv. Hindelbremer är 

sedan tidigare känd hos polisen som en 

smugglare  

och medlem av en samanslutning känd som 

"broderskapet". 

Denna organisation ska enligt min källa, som 

vill vara anonym, ligga i mer eller mindre krig 

med  

en konkurrerande grupp. Dådet är det sjunde i 

Göborg på kort tid och polisen överväger att 

sätta in  

sitt specialförband. 

 

   Rapporterat av Roj Anderzzon i Göborg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 5:e juni, år 111 PT vid 

23:04  

 

"Spionage - Stefan på dödsbädden" 

 

Efter dag 3 efter ankomsten till Riga så har 

sammandrabbningarna mellan Cosackerna och  

Letterna varit blodiga. Men nu ser det ut som att 

Stefan är på väg att gräva sin egen grav. Då  

Cosackernas klanhövding "Iliych" har kommit 

över en BioCell VI wartank och Riga är hans 

mål. 

 

   Rapporterat av Raymond Rocca i Riga, 

Lettland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 1:e juni, år 111 PT vid 

20:43  

 

Nybyggare på väg norrut.... 

 

Ett antal nybyggare har under dagen givit sig i 

väg norrut mot den av pyri försvarade 

buffertzonen  

mellan Finland och Norrland. 

Nybyggarna gav sig vid 0900 lokal tid iväg med 

dom två ångskonarna slaghöken och kärrhöken. 

Dessa stolta skep från pyriska flottan ska föra 

nybbygarna säkert fran till buffertzonen, illskna  

protester har hörts från både den norrländska 

och finska regeringarna då buffertzonen inte var  

tänkt som en utökning av pyrisk landområde. 

Detta tillbaka vissas från pyriska utrikes 

departementet vilka säger att detta inte ska tas 

som en  

pyrisk expansion i dom norra regionerna utan en 

privatperssons önskan att söka sig eget land. 

 

   Rapporterat av Ivan Rammelfot i Muskö, pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 31:e maj, år 111 PT vid 

12:47  

 

Monster ihjälskjutet 

 

Det rapporteras från utkanten av Narva att ett 

större uppbåd, med skjutvapen från de gamles 

tid,  

har lyckats oskadliggöra det monster som härjat 

i trakterna runt Narva. Enligt rapporten har  

monstret fullständigt upplösts. Dock, hävdar 

vissa, har nu marken blivit så nedsmutsad med  

sjukdomsalstrande materia att marken och de 

närmaste kilometrarna runt omkring inte kan 



bebos  

av människor. Från uppbådsledaren Giselher 

Klauk: 

- Visst, vi förlorade halva uppbådet på vägen, 

men desto mer pengar för oss andra att dela på!  

Leve MZP-15!" 

Det är inte känt om MZP-15 avser gruppens 

namn, eller det vapen som man förintade 

monstret  

med. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Narva, 

Stadsstaten Narva, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 16:e maj, år 111 PT vid 

18:03  

 

Monster löpte amok 

 

Samstämmiga vittnesrapporter från utkanterna 

av Narva talar om en dödstingest från de gamles 

tid  

som sprider död och förintelse omkring sig. 

Byarna Gronow, Panchka och Inglestadt har 

utrymts,  

och invånarna talar om en varelse som inte kulor 

biter på, som dödar allt i sin väg. De flesta  

nämner speciellt de döda ögonen som glimmade 

med ett rött olycksbådande sken. Den som ser  

varelsen/tingesten uppmanas att fly för livet och 

rapportera in var det inträffade. Ett flertal 

uppbåd  

har sänts iväg av sheriffen i Narva, men inget 

nytt har hörts från dessa ännu. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Narva, 

Ingermanland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 1:e maj, år 111 PT vid 

17:17  

 

Fartyg försvunnet utanför Svall 

 

Den tremastade skonaren "Hull" är sedan i 

torsdags förvunnen. Rederiet Radomsko hörde 

senast  

av kaptenen, kapten Waclav, utanför gränsen 

mot Pyris sjövattengräns, då denne rapporterade 

om  

en onormal sjögång som verkade orsakas av ett 

större odjur. Vattnen kring Svall sägs vara 

osäkra,  

mestadels beroende på att de inte är kartlagda i 

större omfattning. Det ryktas dessutom om en  

mindre förbjuden zon eller något jämförbart, 

och sjömän har på det trettiotal år som sjöfarten  

pågått i dessa farvatten gett området 

smeknamnet "Svall-triangeln. 

Över trettio skepp har försvunnit på lika många 

år, och ofta lämnas inga spår efter 

förlisningarna. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Svall, 

Jemtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 30:e april, år 111 PT vid 

12:05  

 

Matförgiftning i stor skala 

 

Trettio människor fick föras till sjuklhus efter 

att ha ätit halstrad kycklig på restaurangen  

"Vindflöjeln" i Kråkberget i natt. Krögaren 

Werner Rabalder har ingen förklaring till det 

inträffade  

men meddelar att han tänker gå till botten med 

ärendet för att finna en förklaring, Tills dess 

håller  

restaurangen stängt. Den näraliggande 

restaurangen drabbades samtidigt av mindra 

brand, som  

brandkåren bekämpade under en halvtimme tills 

allt var släckt. Röster från de drabbade 

magsjuka:  

-Allt var ett bakhåll! Först branden, sen 

magsjukan. Allt för att ingen skulle konventrera 

sig på  

"Vindflöjeln"... -Att man aldrig kan lita på 

NÅN! Dj-kla kock! 

 

   Rapporterat av Weber Ebersprecher i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 23:e april, år 111 PT vid 14:20  

 

Våldsamt upplopp 

 

Efter det över ett år långa förhandlingarna som ägt rum 

i Troms, efter det att äventyraren och lego  

soldaten Lukas Stålfågel ockuperat Lofoten, har nu herr 

Stålfågel med sina kompaner återvänt till  

sitt hemland Pyrisamfundet. På grund av sina enorma 

rikedomar kunde herr Stålfågel köpa sig fri  

från alla anklagelser och lämna Troms utan risk för 

angrep från den arga lokalbefolkningen. 

När herr Stålfågel gick i land i Muskö i natt så möttes 

han av en stor grupp demostranter som gick  

till angrepp mot herr Stålfågel och hans vänner. 

Anledningen till demostrationerna var att en grupp  

nationalister klarlade att de kände sig hotade av herr 

Stålfågel då han tillsynes besitter makten att  

ockupera länder eller delar av dem i alla fall. 

Kravaller utbrött när demonstranterna såg herr Stålfågel 

och gick till angrepp. Ordningsmakten stod  

passivt vid sidan om bråket. 

Ingen vet nu var herrr Stålfågel är eller vad som har 

hänt med honom. Han och hans gäng har varit  

försvunna i över en vecka. Vi får se vad som flyter i 

land. 

 

   Rapporterat av Klarrens Mårdgren i Muskö, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 12:e april, år 111 PT vid 13:35  

 

Vedergällning mot Pyri? 

 

Envisa rykten i Visby gör gällande att krigskansliet 

planerar aktioner mot Pyri-samfundet efter den  

senaste tidens spionincidenter på Gotland. Caligula 

Brun, chef för "Statens Hammare" (arméns  

vedergällningskommando) har flera gånger besökt 

krigskansliet under de senaste dagarna. 

Amaranth Lilja, upplysningskansliets taleskvinna, 

avböjer att kommentera ryktena i detalj. Hon  

säger dock: "Gotland har alltid sett det som plikt för 

staten att återgälda utländska aggressiva  

handlingar, oavsett varifrån de kommer. Staten 

förbehåller sig dock rätten att själv välja hur och  

var vedergällningen kommer att slå ner. Må Gotlands 

fiender, såsom nidingen Traffaut, skälva i  

väntan på dessa åsknedslag." 

 

   Rapporterat av Ulrik Frank i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 1:e april, år 111 PT vid 21:17  

 

Forskningsexpedition saknas! 

 

Handelshuset Stasnys nordliga forskningsexpedition, 

ledd av Pjotr Stasny själv, saknas sedan en  

vecka tillbaka. Enligt uppgifter till TH har 

handelshusets filial i Hardin slagit larm efter att Pjotr  

Stasnys båt Intarsia inte anlänt Hardin inom utsatt tid. 

Eftersom mycket hårt väder rått i farvattnen  

mellan Höghamn och Hardin de senaste dagarna kan en 

olycka till havs ha inträffat. 

Handelshusets talesman i Hardin vill inte kommentera 

expeditionens tidschema, men enligt THs  

utsände i Hardin har eftersökningar inletts vilka dock 

försvårats av det mycket dåliga vädret. 

De saknade expeditionsmedlemmarna är enligt vad TH 

erfar preliminärt: 

Pjotr Stasny; chef för Handelshuset Stasny och 

expeditionens ledare. 

Frans Pendergast, Valentin Genbro, Hans Jöns, Tom de 

Grievaal, Mink Vjul, Lars Renbro, Herring  

Grov, Maarten Tonnings, Ockul Böhm, Lillen Spänting, 

Angur Styre, Hoka Bley och Viding Vade. 

Handelshuset Stasnys vice chef Melker Kroon säger i 

en kommentar nu ikväll till TH att  

handelshuset som en följd av ett eventuellt 

försvinnande kan hamna i akut ekonomisk kris. 

"-Om expeditionen verkligen är försvunnen eller Pjotr 

Stasny bevisligen är död, finns det stor risk  

att handelshuset går i konkurs. Vår enda räddning är i 

så fall att bli uppköpta av något annat  

företag eller handelshus", säger Kroon. 

I eftermiddags lade Handelshuset Bielke ett officiellt 

bud på Handelshuset Stasny, vilkas  

koncessioner ansetts bra men övervärderade. Budet 

lyder på 250 000 pKr. 

 

   Rapporterat av Rogger Dill i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 31:e mars, år 111 PT vid 10:49  

 

Försvunnen författare 

 

Flera röster har nu höjts för att inget görs för att 

hitta den kidnappade författaren Lars Silverhirven.  

Ordningsmaktens presstalesman i Pori har inga 

kommentarer, men ett flertal frivilliga  

organisationer har förklarat sig villiga att, givetvis 

mot smärre ersättningar, leta rätt på den  

försvunne författaren. Han var vid försvinnandet 

iklädd en grå gummibehandlad jacka med  

kapuschong, stora vadarstövlar och hängselbyxor. 

Han tros vara ca fyrtio år, och sågs senast vid  

pir fyra (4) i Poris hamn. Upplysningar lämnas till 

centret för återfinnandet av Lars Silverhirven i  

Pori. 

 

   Rapporterat av Colin Ebersprecher i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 21:e mars, år 111 PT vid 

08:28  

 

Spioncell sprängd i Visby 

 

Visby skakades i vargtimmen av en våldsam 

explosion. Hundratals nyfikna strömmade till  

Karpgränd för att beskåda det inträffade, men 

motades raskt undan av alerta poliskonstaplar. Man  

kunde dock skymta huset Karpgränd 4 i ruiner. 

Upplysningskansliets taleskvinna Amaranth Lilja  

tillkännagav strax efter gryningen att stadspolisen 

och Gotländska Rikets Underrättelsetjänst i  

gemensam aktion hade slagit till mot en pyrisk 

spioncell. Statsfienderna hade som en sista  

desperat åtgärd detonerat sitt sprängämnesförråd. 

Sju tappra poliskonstaplar och tre GRU-agenter  

stupade då, fallna i kampen för att skydda statens 

frihet mot Traffauts nedriga anslag. Samtliga  

statsfiender i byggnaden tros ha dött i explosionen. 

 

   Rapporterat av Ulrik Frank i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 19:e mars, år 111 PT vid 

13:35  

 

Statsfiender undanröjda 

 

Enligt gotländska rikets upplysningskansli har 

hjältemodiga agenter för underrättelsetjänsten den  

18 mars uppspårat och tillintetgjort sex infiltratörer 

från Pyri-samfundet vid Snäcks ruiner nära  

Visby. Statsfienderna försökte landstiga nattetid, 

men tack vare tips från patriotiska ruinrotare  

kunde statens beskyddare snabbt slå till. Stora 

mängder komprometterande material beslagtogs.  

Allt tyder på att den dolske Traffaut bär det yttersta 

ansvaret. 

 

   Rapporterat av Ulrik Frank i Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 14:e mars, år 111 PT vid 

13:20  

 

Mörkningsförsök avslöjat 

 

Den by som misstänks ligga bakom försvinnandet 

av ett flertal muterade personer i området kring  

Lundby, strax utanför Simris, har under veckan 

hindrat vidare undersökningar från  

ordningsmaktens sida genom att sätta upp 

barrikader och utestänga ordningsmakten från olika  

platser. Olika hot har inkommit till sheriffer, och 

även till tidningar som granskat fallet. I hoten sägs  

att "det vore säkrast att inte göra fler 

efterforskningar" för vederbörande. Hoten har 

anmälts till  

ordningsmakten. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Simris, Frihetens 

slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 13:e mars, år 111 PT vid 12:01  

 

Invasion? 

 

I går natt steg två soldater in i Brunna, yrkandes på 

att de var från Jemtland, med sig hadde dom  

två muterade djur. På morgonen hadde alla fyra 

försvunnit och två döda säkerhets poliser låg döda  

på deras rum. Funderar Jemtland på att invadera, 

var soldaterna verkligen från Jemtland eller är  

detta ett nytt knep från Gottland. En belöning 

utlyses av Traufalt på 1000 kronor åt den som kan  

fånga in dessa fyra spioner. 

 

   Rapporterat av Snoken Murvel i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 18:e mars, år 111 PT vid 

15:50  

 

Finns det ett liv efter döden? 

 

Personal vid Eldsörnarnas signalspaningssektion 

säger sig ha uppfattat signaler från den kända  

äventyrargrupp som för en månad sedan 

avrättades för högförräderi (det visade sig 

senare att de  

var oskyldiga, de hade blivit ditsatta för ett brott 

som egentligen begåtts av järnringen). Enligt  

uppgift hävdar äventyrarna att de befinner sig i 

det sägenomspunna Ameris och mår efter  

omständigheterna bra. 

Kejsaren har givit order om att användandet av 

destruktorn för avrättningar omedelbart skall  

upphöra i väntan på resultat av den 

undersökning som kommer att inledas i morgon. 

 

   Rapporterat av Hans Flygars pressofficer elds 

i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 28:e februari, år 111 PT 

vid 23:14  

 

Pyri's räddare.. 

 

Sent i går natt såg flera individer den välkända 

Doktor DeSal vandra på Kråkbergets gator  

tillsammans med en grov och välkänd Prisjägare 

av sämre kvalitet vid namn Mats Dunkel. 

Doktor  

DeSal som botade TorrRåttPesten för tre år 

sedan färsvann sedan från jordens yta. Vissa 

påstår  

att han dykt upp, och hjälpt folk i nöd. Rykten 

sprider sig som löpeld över gatorna, härjar en ny  

pest i HindenBurg? Enligt vissa källor oroar sig 

även Kejsar Thorulf, och sändebud har skickats 

ut  

efter Doktor DeSal. 

Med mig har jag Rox Nidehug en Prisjägare 

som tack vare sitt ytterst lika utseende oftast 

blandas  

ihop med den ack så godhjärtade Doktorn. 

-Vadå Pest...Får jag mina nävar på den jäveln.. 

Det verkar som om den finns i allafall en mutant 

i Pyri som inte tycker om Doktorn.. 

Härjar en pest..vad vill Doktorn i 

Hindenburg...Bara tiden kan säga just nu... 

 

   Rapporterat av Leopold Immel i HindenBurg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 24:e februari, år 111 PT 

vid 19:32  

 

Duell med förhinder i Narvik 

 

Två kända äventyrare, Knilvert Smörbälte och 

Reegan Frisk-Hurtig, duellerade i förra veckan i  

Troms, där seden med att duellera är mycket 

gammal, och på lokalt mål kallas att "gå 

holmgång".  

Mitt under "holmgången", som utkämpades med 

stora yxor, anlände ordningsmakten, som genast  

konfiskerade vapnen för de bägge. Dessa gav 

sig då i lag med varandra (!) och gav sig på  

ordningsmaktens representanter, som var 

beridna. Slutligen övermannades de två 

kombattanterna  

och anhölls igår för dels brott mot duellförbudet, 

dels brott mot vapeninnehavslagarna, vilka i  

Troms begränsar personer utan tillstånd att 

högst bära kniv eller liknande vapen i alla 

städer. 

 

   Rapporterat av Lars Göring i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 19:e februari, år 111 PT 

vid 12:04  

 

Desertering 

 

I går natt stals en av General Strobels attack 

fordon, då två av hans elit garde lämnade basen 

i all  

hast. Raporter från basen säger att båda 



soldaterna är så pass farliga att prisjägare har 

skickats  

ut. Soldaterna Leopold och Murdock är Lego 

soldater från Stor Polen, de är tungt beväpnade 

och  

tros ha slagit sina påsar ihop med den 

förskräckliga terror organisationed De Tromska 

Pantrarna.. 

General Strobel uppmanar alla i Troms att 

hjälpa till i sökandet...en pris på 5000 tromska 

kronor  

har utlovats på de två desetörerna. 

 

   Rapporterat av Torkel Vise "Informatör hos 

Ku i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 14:e februari, år 111 PT 

vid 13:37  

 

Massmord - hel by misstänkt 

 

I en av ordningsmaktens undersökningar, vars 

preskriptionstid gått ut, har det visat sig att byn  

Lundby utanför Simris på Frihetens Slätter 

misstänkts för att ha mördat ett flertal mutanter. 

Brottet  

skulle ha begåtts för ett antal tiotal år sedan, 

men ingenting kunde bevisas då. Dock har en  

nyinflyttad bonde som skulle bereda mark åt sig 

stött på en massgrav med över tio kroppar i,  

samtliga muterade på ett eller annat sätt, samt en 

mindre, väl dold, där kropparna av tre  

icke-muterade låg. Den mindre upptäcktes då 

bonden skulle bygga en brunn, och graven 

befann  

sig på fem meters djup. Bonden, som vill förbli 

anonym, flyttade då från byn, och anmälde det  

förmodade brottet till ordningsmakten, som nu 

alltså granskar fallet på nytt. Under perioden då  

brottet misstänks blivit begånget härskade Hans 

Storhand i Pyrisamfundet, en välkänd  

mutanthatare. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Lundby, 

Frihetens slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 5:e februari, år 111 PT 

vid 19:21  

 

Professor återfunnen i Förbjuden Zon 

 

Tre äventyrare återfann sent i fredags kväll den 

försvunne professor Dravel, som rapporterats  

saknad i markerna kring en näraliggande 

förbjuden zon. Äventyrarna, Gaus, Roms och 

Brumund  

Dahl, från Sörlandet, har tydligen varit på 

spaning efter mannen länge, och har haft en 

belöning  

väntande till den som bringar professorn i 

säkerhet. Vilket skälet var till belöningen, som 

de tre nu  

slipper utbetala, är ännu så länge hemligt, även 

om rykten talar om att professorn fått med sig  

farliga kunskaper från Zonen. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Mos Mosel, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 1:e februari, år 111 PT 

vid 13:55  

 

Misstänkt svartsjukedrama med dödlig 

utgång 

 

Två personer återfanns ihjälslagna natten mot 

söndagen i en hyreslägenhet i Hundängen, efter 

att  

ha varit försvunna sent i lördags morse. De 

misstänktes ha bragts om livet natten till 

lördagen  

förra veckan efter tips från närboende om ett 

våldsamt slagsmål, men inga vittnen fanns. De 

ännu  

inte identifierade personerna är två 

ickemuterade människor som var oklädda vid 

återfinnandet.  

Ordningsmakten söker nu med ljus och lykta 

personer som kan ha ledtrådar om vad som har 

hänt  

de två ihjälslagna. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 29:e januari, år 111 PT vid 23:53  

 

Nytt mord på 

 

Resturang "Äpplekorgen" var på nytt scen för ett nytt 

mord då bartendern Charlie sköts ner på  

måndags 

förmiddagen. Förövaren som identifierats som "Stilgar" 

en muterad katt klev in strax efter  

öppningsdags vid 11:00 tiden och gick rakt fram till 

baren och lär enligt vittnen sagt "Detta är för  

Ludwig" innan han avlossade ett 15mm flintlås skott i 

huvudet på Charlie som dog omedelbart.  

Mordet har alltså anknytning till mordet på Ludwig 

Hansen Mansdräpe som blev brutalt mördad där  

för några dagar sedan. Enligt vad polisen erfar skall 

"Stilgar" fortfarande finnas i Hindenburg så  

allmänheten uppmanas hålla ögonen öppna efter en grå 

färgad muterad katt. Tips kan lämnas till  

närmaste poliskontor! 

 

   Rapporterat av Donald Imargo i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 28:e januari, år 111 PT vid 16:54  

 

Efterspanad mördare gripen. 

 

Den muterade människan som i onsdags kväll mördade 

Ludwig Hansen Mansdräpe greps natten till i söndags i 

Hindenburgs hamnkvarter. Det var efter ett  

tips från allmänheten som mannen kunde gripas. 

Gripandet gick lugnt till, mestadels pga att  

mannen var kraftigt berusad vid gripandet. Han var då 

tillsamans med en dam av stadens lätta  

garde som dock släpptes efter förhör. Under tisdagen 

skall rättegången hållas i anslutning till  

avrättningen av William Dog som nu äntligen får plikta 

för sina nidingsdåd. Vi minns nog alla den  

sorg vi kännde när William Dog sprängde klass 4A i 

luften. Månne skall även den "nygripne" få  

smaka på riktig pyrisk rättvisa i form av en dödsdom? 

 

   Rapporterat av Donald Imargo i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 26:e januari, år 111 PT vid 00:30  

 

Mord på öppen gata 

 

Under onsdags kvällen urartade sig ett krog slagsmål 

till regelrätt eldstrid då två konkurreande äventyrsgäng 

drabbade samman strax efter att  

restaurang "Äpplekorgen" stängde vid 21:00. 

Enligt ögonvittnen började det hela med utbyttande av 

glåpord varpå ett par medlemmar ur gängen  

hamnade i handgemäng. När sedan den illa beryktade 

äventyraren Ludwig Hansen mansdräpe  

golvade en person ur motståndar sidan svarade dessa 

med att öppna eld med ett skjutvapen från  

de gammlas tid. Enligt polisens uppgifter ska herr 

Hansen ha träffats av tre projektiler och dött  

omedelbart. 

En mutant vid namn Raven eftersökes för mordet men 

polisen tror att han redan flytt stadens hank  

och stör. Nu måste väl ändå Kejsar Thorulf ta tag i 

gatuvåldet på allvar. 

 

   Rapporterat av Donald Imargo i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 24:e januari, år 111 PT vid 09:36  

 

Tveksam vadslagning 

 

På värdshuset "Glada Laxen" avgjordes ett vad i förra 

veckan, som rörde huruvida traktens starka  

karlar skulle klara av att rycka ett järnrör ur berget. När 

så en av de tävlande lyckades förklarade  

de som arrangerat det hela att det hela bara var ett test. 

Vinnaren, tillsammans med tre valfria män  

skulle leta reda på en skatt längst ner i ett rasat hus från 

de gamles tid, mot ersättning. De övriga  

som deltagit beklagade sig över att de inte fått veta vad 

som gällde från början och misshandlade  

arrangören av tävlingen till den grad att han nu ligger 

gipsad i Hindenburg. 

 

   Rapporterat av Frein & T.Z. i Anö, Sörlandet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 21:e januari, år 111 PT vid 23:50  

 

Postryttare rånad. 

 

Åter igen har en postförsändelse rånats av Dereek-

Ligan. Under solens dag rånades postiljon  

Ärwin Dag av Dereek-ligan strax utanför Jerkby. 

Precis som vanligt sköts postryttarens riddjur ihjäl  

och postryttaren befriades från såväl post som 

stövlar. 

Ärwin Dag kunde meddela att förövarna var de tre 

bröderna Dereek samt en fjärde tidigare okänd  

rövare nämligen en muterad älg som enligt vad 

Ärwin Dag kunde uppfatta lyssnade till namnet  

Ärkenöt. 

Nog måste väl ordningsmakten kunna gripa Dereek-

ligan och sätta stopp på dess terrorvälde? 

 

   Rapporterat av Donald Imargo i Jerkby, Frihetens 

Slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 21:e januari, år 111 PT vid 

14:12  

 

Het duell i värdshus på handelsstation 

 

Värdshuset "Gyllene Tranan" på Handelsstationen 

Anö på gränsen mot Mountainside blev skådeplats 

för en duell, som urartade efter ett vanligt 

handelsförsök. Tre handelsmän från Troms öppnade 

eld och de skotska grävlingar från en koloni intill 

besvarade elden. Resultatet var inte känt, eftersom 

övriga på värdshuset satte sig i säkerhet, och man 

brydde sig inte om att se efter. Enligt Manke Ol 

verkade hela sällskapet nervöst, och troligen rörde 

det sig om handel med vapen från "de gamles tid". 

 

   Rapporterat av Frein & T.Z i Anö, Sörlandet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 17:e januari, år 111 PT vid 

12:13  

 

Handelshus svindlat 

 

Ett av handelshusen i Troms har blivit svindlat på 

belopp i tiotusen-kronorsklassen av en trio som sagt 

sig representera ett mindre handelshus i Sörlandet. 

Trion, har det visat sig, kapade en lastångare med 

timmer på väg till Troms, och sålde där lasten som 

hyvlat plank. Man mutade sig till ett falskt intyg 

från en tullare som numera avskedats och sålde 

därefter lasten till ett av handelshusen. Direkt efter 

betalningen stacks fartyget i brand för att dölja spår, 

och trion flydde, troligen ner mot staden Bergen i 

Mountainside. Bedragarna är efterlysta i Troms. 

 

   Rapporterat av Ticka Hasselbränn i Troms, 

Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 10:e januari, år 111 PT vid 

21:53  

 

Efterspel i Bergen 

 

Den förgiftning som drabbade invånarna i Bergen 

för en tid sen får nu sitt efterspel. Borgmästare 

McCormack låter via en kommuniké meddela att 

man upptäckt vad som orsakt problemet: en gammal 

anläggning från "de Gamlas tid", djupt under 

Bergen, har troligvis använts som förvaringsplats 

för någon form av rostlösningsmedel. Två röjare 

skadades då de punkterade en behållare som 

sprängdes med stor kraft, men som inte innehöll 

annat än bubblor. En läcka har gjort att över 

tiotusen liter av den okända vätskan runnit ut i 

Mountainsides dricksvattensystem. Inga dödsfall 

krävdes. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Bergen - 

Mountainside, Mountainside, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 29:e november, år 110 PT vid 

19:27  

 

Kejsardöme återupprättat 

 

Enligt vad er utsände erfar har åter riket Den 

uppåtgående solens rike, även kallat "Mittens rike", 

enats. Kejsar Thorulf har under en presskonferens 

meddelat att man tar nyheten på största allvar. 

"Relationerna mellan Pyrisamfundet och Mittens 

Rike avgörs i hög grad av deras inställning till 

Pyrisamfundets oantastliga ställning som 

Österhavets ledande nation". Uttalandet har 

"diskuterats" (läs: kritiserats) av ett stort antal 

organisationer, men man har inte valt att tillkännage 

offentlig kritik mot formuleringens storvulenhet. 

Man söker med ljus och lykta efter både "de 

Gamle" (nedfrysta) och de s.k. "robotar" som 

lovas frihet om de kan bistå med kunskap som 

hjälper till att knyta kontakten med den 

nybildade kejsardömet. Flertalet handelshus har 

redan försökt knyta handelskontakter med ovan 

nämnda land, fast processen går trögt. Enligt 

Nicholas von Rijn, känd handelsman beror det 

på att: "Det är svårt att kommunicera med 

tecken, men vi arbetar på det." 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Qu-Shian, Den 

uppåtgående solens rike, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 23:e november, år 110 PT 

vid 19:02  

 

Känd Patriot saknad 

 

Den kände Patrioten Stefan Karlsson har av 

kollegor anmälts saknad då man inte fått några 

livstecken från honom sedan maj månad detta 

år. Personer som vet någonting om Stefan 

Karlsons förehavanden uppmanas höra av sig 

till tidningarnas Heliografbyrå eller sprida ryktet 

i Bazaaren. Om Stefan karlson själv läser denna 

notis uppmanas han kontakta tidningarnas 

heliografbyrå eller eldsörnarnas pressofficer. 

 

   Rapporterat av edward blood i hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 14:e november, år 110 PT 

vid 13:23  

 

Vilsen vandrare kan vara förlorad kung 

 

Stads staten Ljungakils förlorade kung kan vara 

återfunnen!! Detta enligt en mutant vid namn 

Tjogana. Mutanten berättade för undertecknad 

att att han några mil utanför Ljungakil stött på 

en man som bar kungens ring, men som tyvärr 

var så förvirrad att han förlorat talförmågan. 

Tillsvidare hålls mutanten kjedjad för att vid 

senare tillfälle förhöras. Så fort mer uppgifter 

finns så återkommer vi. 

 

   Rapporterat av Dion i Ljungakil, Ljungakil, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 15:e oktober, år 110 PT 

vid 19:52  

 

Ny förbjuden zon upptäckt 

 

I samband med sanering av ett skogsområde i 

närheten av östersund så fanns på fredagkvällen 

en skylt märkt "I-(här var skylten trasig)9, 

tillträde förbjudet för obehöriga". Misstankar 

väcktes kring skyltens ursprung och fyndet 

raporterades till närmsta polis. En bit längre in i 

skogen uppmättes stora mängder radioaktivitet 

och morgonen därpå förklarades området som 

en förbjuden zon. 

 

   Rapporterat av Jokki Härne i Östersund, 

Republiken Jämtland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 2:e oktober, år 110 PT vid 

23:36  

 

Ny militär bas hittad 

 

Jag har själv besökt en by i våran ur skog kallad 

Lyck-sele Där upptäckte vi en gammal 

militärbas, vi har inte utforskad färdigt ännu där 

men lovar att återkomma med mer detaljer när 

vi har lyckats ta oss in i de innersta rummen. 

Ford! äventyrare från Uma 

 

   Rapporterat av Ford i Uma, Norrland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 25:e september, år 110 

PT vid 00:35  

 

Universitet utsatt för hot 

 

På flera platser runt om i Hindenburg sattes 

anslag upp som den gångna veckan. Anslagen 

manar till kamp mot teknokraterna på 

Universitetet och de som misstänks ligga bakom 



är den fraktion av nyPSIPOler, som redan för 

trettio år sedan, då PSIPO upplöstes, 

trakasserade studenter och mutanter i 

Hindenburg. En av dekanerna på Universitetet 

har fått flera direkta hot mot de universitetsspel 

som anordnas vartannat år av Kejsaren. Dessa 

spel får nu högre bevakning än vanligt, och 

dekanerna på Universitetet erbjuds livvakter, 

likaså lektorerna. Redan har ett flertal nappat på 

erbjudandet. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 19:e september, år 110 PT 

vid 20:17  

 

UTGRÄVNINGARNA FORTSÄTTER 

 

Utgrävningarna som äger rum i Hindenburg 

kommer att bli försenade tillkännager idag Ejik 

Polkson, representant och talesman för 

Hindenburgs borgmästeri. Anledning till 

förseningen kommenterar han inte. Han svar 

heller inte på frågan om de två Gotländska 

medborgarna som togs på bar gärning innnanför 

avspärrningarna till utgrävningen har något med 

förseningen att göra. Tyvärr får nog 

Hindenburgsborna fortsätta att ta omvägar för 

att komma runt de avspärrade delarna i 

ytterligare några månader. 

 

   Rapporterat av Jessikka Anges i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 19:e september, år 110 PT 

vid 02:00  

 

UNDANTAGSTILLSTÅND I TROMS 

 

Under onsdagen så utropade statsminster Tole 

Gassner undantagstillstånd i Troms. Anledning 

var att äventyraren och legosoldaten Lukas 

Stålfågel utropat sig som ägare och rättmätig 

ledare över Lofoten. Bakom sig hade herr 

Stålfågel kända män som Carl Stor, Lars-Peter 

och Mekka Ös. På grund av herr Stålfågel och 

hans män kommer det att vara omöjligt att 

komma in eller lämna Troms, vilket har upprört 

flera av handelshusen i Narvik. Dessutom råder 

utegångsförbud och passerkort krävs vid resor 

inom landet. Tole lovar dock folket att 

situationen ska lösas fredligt och så snart som 

möjligt. Han tillägger även att han tänker på de 

familjer som bor på Lofotens öar och han 

planerar en resa ditt så fort förhandlingarna med 

herr Stålfågel inleds. 

 

   Rapporterat av Klarrens Mårdgren i Lule, 

Norrland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 18:e september, år 110 

PT vid 14:17  

 

Guldfynd i Skåne? 

 

Rykten gör gällande att Kosingsmölla i Skåne, 

en av länderna på Frihetens Slätter, fått besök av 

en stor mängd guldgrävare under de gångna 

veckorna. Borgmästaren i Kosingsmölla 

bekräftar ryktena och ber nu om hjälp med att 

härbärgera det stora antalet lycksökare, både 

från byggherrar och andra som kan ställa upp 

med arbetskraft för att klara hösten och den 

antågande vintern. Borgmästaren kan dock inte 

ge någon förklaring på varför så många kommit 

till Kosingsmölla. "Det skulle kunna vara något 

i den förbjudna zonen förstås, men själv skulle 

jag aldrig våga mig in där!" avslutar han. 

 

   Rapporterat av Malte Lindeman i 

Kosingsmölla, Skåne, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 26:e augusti, år 110 PT vid 

17:03  

 

Kaos i Hindenburg 

 

När den stora utgrävningen tar fart i Hindenburg 

nästa vecka kommer gångtrafikanter och andra 

att tvingas hålla sig på ömse sidor om den stora 

kanalen igenom norra Hindenburg. Protesterna 

från ett flertal organisationer har inte låtit vänta 

på sig, och kejsar Thorulf kommenterade saken 

genom att vädja till stadsbornas nationalkänsla och be 

dem hålla ut, då utgrävningen sker i Kejsardömets 

intressen. Utgrävningen bevakas dag och natt, och inga 

utomstående kan ta sig via de broar som löper i norra 

Hindenburg. Utgrävningen beräknas vara klar i nästa 

månad, men arbetena kommer inte vara klara förrän om 

två månader. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 15:e augusti, år 110 PT vid 12:24  

 

Brand i dockteater hotade Hindenburg 

 

Under en föreställning med en dockteater som 

praktiserade små eldsprut från scenen antändes en ung 

kvinnas hår, varefter håret släcktes med en brandfarlig 

vätska vars ursprung är okänt. Detta fick till följd att ett 

stycke av teatern sattes i brand, och sedermera 

förstördes. Delar av fasaden på det hus dockteatern 

spelade intill fick svåra brännmärken i fasaden, men 

tack vare rådigt ingripande av förbipasserande kunde en 

hotande katastrof avvärjas. Den unga brännskadade 

kvinnan hade sent omsider igår ännu inte vaknat upp ur 

medvetslösheten. De förbipasserande försvann utan att 

tala om vilka de var, och söks nu av ordningsmakten, 

som enligt Bruno Bruno ska få medalj. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 7:e augusti, år 110 PT vid 02:31  

 

Livstecken från nybyggare 

 

Efter tre månaders tystnad fick i förgår PUD (Pyris 

utrikesdepartement), nyheter från de tvåhundra 

nybyggare som i Januari gav sig iväg upp för de östra 

floderna med målet att finna nya vetenskapliga fynd 

och förutsättningar för Kejsardömmets vidare 

expansion. Under de första månaderna hölls ständig 

kontakt via teknik från de gamlas tid, men sedan mitten 

av Maj blev det tyst, PUD fruktade det värsta med 

tanke på de stora grupper av mutantkosaker som finns 

på stäpperna. Det visade sig dock att problemet var 

Edgar Vill, mannen som hade de s.k. "frekvenserna" 

har legat magsjuk sedan han ätit av provianten som 

expedisionen fick med sig. Edgar har nu frisknat till och 

kunde rapportera att allt står bra till, nybyggarna har 

upprättat ett sammhälle de döpt till Viggstad, och 

kontakten med mutantstammarna verkar gå bra, de 

hoppas på att kunna skick en båt mot Hindenburg med 

prover och fynd så snart hela basen är färdigställd, den 

borde i.s.f. vara framme om en månad. PUD's 

uttaleskvinna Petra Panasonic sade att "Vi väntar spänt 

på proverna och hoppas att vi då kommer kunna utröna 

om landet är beboligt på storskala". Hon ville dock inte 

svara på frågan om nybyggarna hade stött på några 

större svårigheter. 

 

   Rapporterat av Villy Bauer i Viggstad, Nya Pyri?, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 27:e juli, år 110 PT vid 16:04  

 

Förbjuden zon (?) upptäckt 

 

Fiskebåtar som genomsökt Narviks gamla hamn har 

funnit spår av en vidsträckt "undervattnisk" bebyggelse, 

troligen amphibernas bosättningar. Märkligt är dock att 

den på flera sätt skyddats mot upptäckt. Bl.a. ska flera 

ton sand ha skyfflats över för att inte bosättningen 

skulle upptäckas. Man utreder nu frågan om man borde 

undersöka platsen noggrannare, och väntar nu den 

livliga ström av äventyrare och lycksökare som alltid 

följer med offentliggörandet av dylika fynd. Narvik 

kommer att hävda 20% av fynden som görs, låter 

hamnkontoret i Narvik meddela. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Narvik, Troms, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Beslag av livsfarliga sprängämnen i centrala 

Hindenburg 

 

Ordningsmakten gjorde sitt hittills största beslag av 

sprängämnen från de gamlas tid när de slog till mot en 

lokal i centrala Hindenburg i förra veckan. Fyndet, som 

låg i ett gammalt spinneri, var i dåligt skick, och enligt 

polisens talesman Bruno Bruno var det endast turen 

som gjorde att ingen katastrof inträffade. Ingen har sen 

beslaget gjordes hävdat äganderätten till sprängämnena, 

därför förs nu sprängmedlen över till armén för 

utbildning. Kejsar Thorulf väntas stifta en lag mot 

lagring av farliga föremål i stadskärnan inom kort. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e juli, år 110 PT vid 23:57  

 

Ny restaurang eldhärjad 

 

Efter att ha stått nybyggd i endast tre dagar 

eldhärjades Viggs nya restaurang "Vigg" i kvarteret 

Basaren i Hindenburg på kvällen den 15:e juli. Från 

ordningsmaktens sida misstänker man att branden 

varit anlagd, och vill nu ha tips från allmänheten om 

saken. Handelshuset Vigg har ett flertal allvarliga 

konkurrenter på handelsidan, men ordningsmakten 

tror inte på något sådant denna gång, utan lutar 

snarare åt teorin om en ensam nidning eller en 

uppgörelse i den undre världen, eftersom det 

framkommit att en känd smugglare synts vid 

restaurangen. Inga liv gick till spillo vid branden. 

Denna begränsade sig eftersom byggnaden var 

byggd i sten. 

 

   Rapporterat av Bernhard Lange i Hindenburg, 

Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 5:e juli, år 110 PT vid 12:58  

 

Stulna fynd återfunna 

 

Mountainsides Scotland Square (utredande poliser) 

firade sin hittills största triumf när man grep en 

beryktad liga som letts av den även i Pyri 

efterspanade Sigge McBeak. I bandets gömma inne 

i centrala Bergen fanns ett flertal fynd, stulna från 

kungliga expeditioner och andra äventyrare. Bland 

fynden nämns särskilt en s.k. EgoPsiEmitter och ett 

antal energipaket, som av Scotland Square bedöms 

vara det viktigaste i de fynd man gjort i jakten på de 

farliga banditerna. Man misstänker dock att en del 

av det stulna förvaras på annat stäle inne i Bergen, 

och man har nu börjat finkamma staden. 

 

   Rapporterat av Bernhard Lange i Bergen, 

Mountainside, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 20:e juni, år 110 PT vid 10:43  

 

Expedition orsakar diplomatisk tvist 

 

En expedition som för tre veckor gav sig ut för att 

hitta det sägenomspunna floddeltat Kvasur hittade 

för drygt en vekca sedan resterna av en störtad 

flygfarkost från ett av de norra länderna kring 

Österhavet. Flygfarkosten var av en typ som 

härstammar från de Gamles tid, och hade av allt att 

döma redan plundrats på sitt innehåll. Platsen för 

nedslagt var intressant, då det visade sig att det 

enligt gamla historiska källor bott nordländare på 

platsen för över trehundra år sedan. En Pyrisk 

flagga sades också ha hittats på platsen, och från 

Kejsar Zygismund väntas en kraftfull protest mot 

denna annektering av den storpolska jorden. 

 

   Rapporterat av Lars Göring i Nowa Warsawa, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 14:e juni, år 110 PT vid 03:09  

 

Gränsstrider i Sörlandet 

 

Rapporter om allvarliga gränsstrider har strömmat 

in från gränsen mellan Mountainside och Sörlandet. 

Ett flertal flyktingar har siktats i Bergen, och medan 

experter tvivlar på om det verkligen rör sig om ett 

regelrätt anfall från någon av parterna, blir 

situationen i det närliggande Stavehome alltmer 

pinsam. Man är i union med Mountainside, men 

man menar att man inte har några som helst planer 

på att anfalla Sörlandet, utan respektera de traktater 

man skrivit under i fredsförhandlingarna för att 

antal år sen. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 9:e juni, år 110 PT vid 12:25  

 

Enklav sökes 

 

Med ljus och lykta söker nu Pyris 

underrättelsetjänst efter en större enklav som skall 

ligga ett hemligt antal mil norrut i Pyrisamfundet. 

Man avslöjar dock ingenting för pressen, men 

menar att det snart kommer visa sig om 

efterforskningarna bär frukt. Ett antal grupper 

antas var ute efter att komma först, vilket visar 

den enorma dragningskraft som dessa 

fyndplatser utgör hos vissa, medan det för andra 

är strängt tabu att ens tala om dessa fasans 

platser som kommer från De Gamles Tid. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyri-samfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 28:e maj, år 110 PT vid 

17:22  

 

Sigge och Roine svårt skadade av ultratiger 

 

Två av Hindenburgs mest kända underhållare, 

Sigge och Roine, skadades allvarligt under en 

jakttripp i förra veckan. Deras jaktledare anfölls 

av en ultratiger, och dog troligen direkt, enligt 

S&R. Därefter sköts ultratigern med minst fem 

skott, men fortsatte avancera. Tigern anföll sen 

Sigge, som föll vädigt olyckligt och ådrog sig en 

allvarlig hjärnskakning. Roine hade dock 

sinnesnärvaro nog att använda nödvapnet, avsett 

just för såna här situationer: ett rejält 

automathagelgevär, vilket stoppade ultratigern 

för gott. "Ultratigern ska stoppas upp och 

användas i vår show. När vi täppt till hålen i den 

alltså!" meddelar Sigge och Roine via sin 

presstaleskvinna. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 24:e maj, år 110 PT vid 

02:32  

 

Polis brutalt överfallen av beväpnade 

inbrottstjuvar 

 

Från Pyris nordligaste delar rapporteras om 

stigande våld, och mindre respekt för 

ordningsmakten. Det senaste inträffade i byn 

Radesang, i närheten av kusten, där en grupp 

beräknande inbrottstjuvar försökt ta sig in och 

stjäla värdefulla stenprover av en 

gruvprospektör. Man hindrades då denne 

gruvprospektör, med betjänt, anlände och genast 

försökte tvinga ut de fyra inbrottstjuvar som 

fanns där. I det efterföljande intermezzot 

skadades två poliser, varav den ena lindrigt. De 

tjuvar som togs fast kan beses i kurran i 

Hindenburg. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 16:e maj, år 110 PT vid 

09:30  

 

Skogsspel i Pori 

 

Nu i dagarna annonseras efter ett antal starka 

män som skall få underhålla publiken vid 

firandet av en av Finlands största nationaldagar. 

Finland har en lång tradition av skogshuggeri 

och skogsindustri, och nu vill man visa besökare 

från utlandet vilka otroligt skickliga timmermän 

som utgör ryggraden i Finlands exportindustri. 

De karlar som antas kommer att få visa upp 

olika sporter som man ägnar sig åt i 

skogstrakterna, varav den mest kända torde vara 

stångstörtningen, eller Vältet som man kallar det 

bland timmermännen själva. Andra populära 

grenar är förstås hinderbana, yxkastning 

(precision och längd) och skarpskytte. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 15:e maj, år 110 PT vid 

10:11  

 

Festligheter i Nowa Warsawa 

 

Sedan det stora blodbadet på de ockuperande 

Litauerna i Nowa Warsawa firas varje år idag 

den strid som befriade Storpolen från Litauernas 

tyrranni. Kejsar Zygismund deltar i 

fetligheterna, och har även sett till att bjuda 

stadens invånare på öl och bröd under de tre 

dygn festligheterna fortsätter. För besökare kan 

rekommenderas Gyllene Tranans Värdhus, 

Gladiatorpalatset, Svarte Tuppen, Två broar och 



de speciella Storpolska starka dryckerna på 

serveras nästintill gratis på Tusen Brunnars torg, 

som alltid är smockfullt såhär års inför 

festligheterna. Se dock upp för rånare som nu 

har glada tider. 

 

   Rapporterat av Dreben Mand i Nowa 

Warsawa, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 15:e maj, år 110 PT vid 

09:35  

 

Falskspel avslöjat på kustbåt 

 

Österhavet fick ett tillskott till näringskedjan när 

en falskspelare skyndsamt fick ta ett ofrivilligt 

dopp till följd av att ha upptäckts med falskspel. 

Den arme falskspelaren som av hela båten 

tvingats gå på plankan blev lemlästad och 

uppäten av en av de största kräftorna man sett 

till. En fotograf som fanns på plats för att 

dokumentera naturen vid Höghamn fick en bild 

där man kan jämföra stjärten på kräftan med 

båtens reling. Kräftans stjärt visade sig efter 

beräkning vara över tre meter bred, och troligen 

utgör den det största sedda exemplaret av den 

legendomspunna Gigakräftan. Kräftan döptes 

efter namnförslag till George, och efterspanas 

nu längs med kusten vid Höghamn. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Höghamn, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 5:e maj, år 110 PT vid 

15:28  

 

Stulna fynd i Pori 

 

Under markförberedande arbeten för en ny väg 

genom Pori anträffades ett flertal metalliska rör, 

påfallande lika kanonrör. Staden har nu hävdat 

överhöghet över fyndet. I samband med 

utgrävningarna försvann ett flertal mindre fynd, 

och efterlysning har nu gått ut enligt följande: 

Efterspanas: två muterade människor, klädda i 

gröna overaller, med åtsittande ögonskydd 

("goggles") i metall, bärandes varsin låda i 

metall. Ungefärlig längd, 185 cm. De försvunna 

föremålen transporteras troligen i dessa 

metallbehållare. Belöning åt den som lämnar 

såna upplysningar att de bägge kan gripas utgår 

med kronor 5000 från polisen i Pori.  

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 3:e maj, år 110 PT vid 

15:58  

 

Ökända rånare sedda i diplomatkvarteren 

 

Två av Hindenburgs mest efterspanade rånare, 

Egon Krentz och Papua "Tuffe" Trash sågs för 

fyra nätter kravla sig över muren till Gotlands 

ambassad. Gotlands ambassadör har inte 

polisanmält saken. De två senaste dagarna har 

folkmassor begärt de bägge, som anses ligga 

bakom en stor mängd rån i Hindenurg med 

omnejd, utlämnade. Ambassaden har vägrat, och 

i demonstationerna har tre personer skadats, 

samt vandalisering åsamkats ambassadens yttre 

mur. 

 

   Rapporterat av Jon Prisma i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 3:e maj, år 110 PT vid 

08:56  

 

Slyna-Lisa Hyllad! 

 

Efter en eldstrid mellan Andreas Holms banlysta 

banditer och en okänd prisjägare, Lyckades 

Slyna-Lisa fånga och våldta den labile 

narkomanen Vincent Miller. Miller lyckades 

sedan fly och är nu på fri fot tillsammans med 

resten av bandit gänget. Glädge flicka Vinter 

sitter dock i förhör. Enligt vittnen har hon setts 

tillsammans med Badboy Roffe, som också han 

är försvunnen. Listan över de som har satt ett 

pris på banditerna huvuden är nu mycket lång. 

 

   Rapporterat av Minter Den Store i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 2:e maj, år 110 PT vid 13:05  

 

Banbrytande teknologisk landvinning 

 

Överste Manfred Örn låter meddela att Pyrisamfundets 

krigsmakt gjort en banbrytande teknologisk landvinning 

då man igår formellt överlämnade ett hemligt antal 

tjugo meter långa Zeppelinare till Gränsjägarna och 

kustbevakningen för övervakning av samfundets 

gränser. 

 

   Rapporterat av Hans Flygars presstalesman Hin i 

Hindenburg, Pyri, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 24:e april, år 110 PT vid 21:06  

 

Svår nöt för tullen 

 

Fyra smugglare sitter anhållna i Hindenburg, efter att ha 

försökt smuggla in tretusen (3000) liter av substansen 

NBB. Tullare blev misstänksamma eftersom 

smugglarna uppförde sig konstigt och verkade 

uppenbart berusade, varvid beslaget gjordes. NBB-

vätskan har sen dess förts över till Kejsar Thorulfs 

privata samling, som uppgår till strax över femtontusen 

liter enligt vad eder undertecknad erfar. Tullen vet nu 

inte vad man ska göra, eftersom anspråk inkommit från 

en av de som försökt föra in vätskan. Man hävdar att 

man inte genomfört något olagligt, utan hävdar att 

vätskan var för personligt bruk. I detta fall saknas 

praxis vad gäller NBB, eftersom man inte har några 

uppgifter på hur många fordon som idag använder 

NBB. (Not: NBB är en substans som är lättantändlig 

och har högt energiinnehåll, som används i flera av 

fordonen som påträffats från "de Gamlas tid"). 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 19:e april, år 110 PT vid 16:44  

 

Adelsmän utropar egen stat 

 

Hertig West-Grip tillsammans med fyra baroner 

utropade förra söndagen det obundna riket "Westmark", 

norr om staden Kogg i västra Pyri. Kejsar Thorulf 

väntas reagera med kraft mot det flagranta anfallet mot 

kejsarmakten. Inkallade har börjat synas till, och i de 

nordligaste länen har de lokala adelsmännen börjat 

mönstra trupp och inventera förråd. Kejsaren låter kort 

meddela att "Dessa högförädare är en skymf mot 

kejsaren, och kommer inte att benådas när de fångas.". 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Söderfyr, Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e april, år 110 PT vid 22:13  

 

Nygamla rustningar används av ordningsmakten 

 

Polisen i Hindenburg använder på prov en typ av 

rustningar man införskaffat från Handelshuset Vigg, 

funna i en av de s.k. förbjudna zonerna. Allmänheten 

kommer att kunna se de gul- och svartklädda poliserna 

patrullera under våren och sommaren. Vigg meddelar 

att man nu äntligen fått upp ögonen från statsmaktens 

sida, för de fynd som görs i Zoner och annorstädes. 

Vigg menar att detta är början på ett nytt och spirande 

samarbete parterna emellan, och hoppas kunna erbjuda 

sina tjänster också i framtiden. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 12:e april, år 110 PT vid 21:56  

 

Ny bodybombingarena öppnas 

 

Igår godkände ägaren av det berömda Casino Nancy att 

en ny bodybombing arena skall slå upp portarna inom 

kort. - Vi har insett hur stor sporten har blivit. Därför 

anser vi att det är ett måste att öppna den nya arenan, vi 

är ju trots allt till för att roa folk. Detta meddelade 

ägaren igår under en intervju. Ägaren vill hålla sin 

identitet hemlig. Den nya arenan skall heta "Palpadine 

Arenan". 

 

   Rapporterat av Jerry Jonasson i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 6:e april, år 110 PT vid 00:46  

 

Barnadödligheten ökar 

 

Fler fall av barnadödlighet rapporteras från Göinge 

än någon annanstans runt Österhavet. Skälen kan 

vara många, uppger forskare som er utsände talat 

med; allt från förgiftad fisk till höga halter av farligt 

damm från den förbjudna zon som ligger i närheten 

och det faktum att Göinge blivit centrum för 

drogframställning och sålunda dras med en hög 

andel missbrukare. Forskarna menar att om inget 

görs kommer dödssiffrorna för spädbarn upp till ett 

halvt år ålder ligga över tio barn per hundra födda, 

detta inom bara tre år. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Göinge, Frihetens 

Slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

 

Inkom söndagen den 2:e april, år 110 PT vid 16:01  

 

Fler fall av mystisk sjukdom 

 

Den sjukdom som tvingat finska myndigheter att 

medelst militär spärra av en by i Finland förra 

månaden, verkar ha spritt sig till Polen. Troligen rör 

det sig om båtflyktingar som anlänt till Gdynia, och 

som läkare nu undersöker för att se om vaccin kan 

utvecklas eller redan finns. Myndigheterna planerar 

en större kontroll av handelsfartyg och andra. 

Oroliga uppmanas att uppsöka läkare. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 28:e mars, år 110 PT vid 21:53  

 

Konkurrerande åkerifirmor i fejd över namn 

 

Hindenburgs fyra största åkerier, Brors Åkeri, 

Zephyr's, Rex Tours och Henrik Åkare har dragits 

inför domstol av riksåklagaren. RÅ anser de 

oskäligt höga priserna på transporter inom 

Hindenburg med omnejd bero på att de fyra bildat 

kartell, vilket är olagligt. De fyra säger i ett 

gemensamt uttalande att man anser att priserna 

egentligen borde vara ännu högre, beroende främst 

på rånrisken, som enligt dem ökat på senare tid. De 

hänvisar till inrapporterad brottslighet, och menar 

att om inte något görs, kommer det snart inte att 

finnas kvar någon som vill köra trafik inom eller 

utom Hindenburg. Ärendet skall upp i domstol om 

ca två månader. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 24:e mars, år 110 PT vid 20:31  

 

Ökänd smugglare har rymt 

 

Den här i Skottland ökände smugglaren Ian 

Macdrougle rymde natten till igår från sin cell i 

centralfängelset med hjälp av ett antal okända 

personer vilka sprängde sönder väggen till cellen. 

En mycket kraftig explosion hördes i centrala 

Edinburg. Förövarna är ännu på fri fot men polisen 

tror att man snart ska fånga in dom. 

 

   Rapporterat av Johanes Grytfot i New Edinburg, 

New Scotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 22:e mars, år 110 PT vid 

20:22  

 

Svårmodet sprider sig 

 

Arbetslösheten har vuxit explosionsartat det senaste 

halvåret. Överallt på gatorna i de större städerna 

sitter tiggare med tennmuggar framsträckta i 

förhoppning om att någon ska slänga dit en tio-

öring som kan avvaras. Både män och kvinnor köar 

i timtal på morgonen till hamnstuvarnas lokal på 

Fredgars gränd nere nere i Hindenburgs hamn. Där 

är största chansen att få jobb för dagen. Det sägas 

vara slitsamt och tungt men man får varm 

kålrotssoppa och ett rejäl bit mörkt bröd till 

förplägnad. Lönen är ynka 2 kr för tio timmars 

arbete vilket har fått många att klaga på 

köpmännens sätt att ta fördel av folks fattigdom och 

misär. 

 

   Rapporterat av Boris Kempe i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 19:e mars, år 110 PT vid 

02:49  

 

Handelshusen -Samarbete?- 

 

Efter att fått studera Handelshuset Vigg's "svarta 

lista" över folk som gjort dem oförätt. Och en 

stor nypa information från källor i Pyri's alla 

hörn, verkar det som om Mazzie's pojkar under 

ledning av Andreas Holm toppar alla 

handelshusens "svarta listor" efter vägrånerier, 

stöld, brutna kontrakt och mord är på alla 

prisjägares tungor och Handelshusen has 

utfärdat en stor belöning på gängets 

medlemmar:Andreas Holm, Vincent Miller, 

Gismo SkarpÖga, Torbjörn Kassel. 

 

   Rapporterat av Leopold Immel i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 12:e mars, år 110 PT vid 

20:51  

 

Råvarupriserna stiger 

 

Timmerhandlare i Gdynia gjorde stora ögon när 

en deklarerad konvoj om femton skepp, istället 

bestående av tre, angjorde hamn i förra veckan. 

Den last man förde med sig (pälsar, tyger och 

endast EN skeppslast timmer) orsakade 

prisstegringar i bazaren, där handlare slogs om 

att få köpa det åtråvärda timret. I paniken som 

följde skadades uppemot femtontalet handlare, 

och flera anmälningar inkom senare till 

ordningsmakten om misshandel. Misstankar 

finns om att Storpolen återställt ett varv från "de 

gamles" tid, och nu rustar sin flotta. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Gdynia, 

Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 12:e mars, år 110 PT vid 

01:18  

 

Guldrush?! 

 

Har vi en begynnande guldrush i Nordholmia? 

Under de tre senaste dagarna, har fem olika 

guldsökare mutat in varsin inmutning. En av 

guldsökarna, firade vilt på Röda Lyktan, och 

bjöd flera gånger laget runt. Inmutningarna har 

fört med sig att mängder med personer nu har 

lämnat Nordholmia för att själva söka lyckan. 

 

   Rapporterat av Zeke Wolff i Nordholmia, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom fredagen den 10:e mars, år 110 PT vid 

20:11  

 

Diskussion slutade i duell 

 

I förmiddags hamnade två män i bråk på 

herrklubben "Tre kronor". Det hela började med 

en diskussion vilkens ämne ännu är okänt, 

samtalet blev vildare och vildare tills en av 

männen plöttsligt reste sig upp och gav den 

andre en rejäl sinkadus. Han fortsatte sedan med 

att hävda att den andre mannen saknade stil och 

hyfs och var i stort behov av en tillrättavisning. 

Den sittande mannen antog utmaningen och de 

kom överens om att mötas i en duell följande 

dag. 

 

   Rapporterat av Villy Bauer i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 8:e mars, år 110 PT vid 

03:31  

 

Leffe Padda arresterad av ordningsmakten 

 

Den ökände Leffe Padda blev igår arresterad av 

ordningsmakten i Hindenburg. Han ska enligt 

säkra källor blivit arresterad för 

föragelseväckande beteende då han ska ha irrat 

omkring i Hindenburg endast iklädd 

morgontofflor och som vanligt spelandes på sin 



tuba. Leffe Paddas kompanjon Ruben Våtnos 

väntas betala borgensumman vilken vid denna 

tid inte ännu blivit satt. 

 

   Rapporterat av Ludwig Råttfångare i 

Hindenburg, Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 5:e mars, år 110 PT vid 

10:20  

 

Avslöjande om Legoknektar i Pyris armé 

 

Pyris armé har avslöjats med inhyrda soldater 

som inte fått reguljär militär träning, och som 

officiellt inte ingår i armén. Soldater värvade 

från landsbygden i Åland och Dalarna har vid 

ett flertal tillfällen gjort egna raider in på bl.a. 

Jemtländskt område under Pyrisk flagg. Major 

Sievert Roentgen: "Vi kan inte låtsas om att det 

inte finns hot i Österhavstrakten längre! Det är 

hög tid att något görs åt saken!" Kejsarens 

presstalesman har inga kommentarer angående 

major Roentgens uttalande men hälsar att 

missförhållanden funnits i armén men nu är 

under utredning. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 1:e mars, år 110 PT vid 

16:04  

 

Skogsbrand och mystisk djursjukdom 

 

Skogsmannen Robin Fox berättade när han igår 

kom tillbaks till Pirit efter sex veckor i skogarna 

väster om staden att han en natt för några veckor 

sedan sett ett tiotal svarta stora skepnader röra 

sig över natthimlen söderifrån och norrut, 

avgivande ett ljud som från en uppretad 

getingsvärm, vidare så berättar han att han i 

området runt den skogsbrand som inträffade för 

fem veckor sedan funnit ett stort antal döda djur, 

utan några tecken på yttre skador eller 

rökförgiftning. Han är skakad, men inte skrämd 

och kommer att visa vägen till området för den 

undersökningsgrupp som Borgmästaren och 

sheriffen sänder till området. 

 

   Rapporterat av T.S. Elof Person i Pirit, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom måndagen den 28:e februari, år 110 PT 

vid 13:09  

 

Mordförsök förbryllar ordningsmakten 

 

Under fredagen utsattes ett antal besökare på 

värdshuset Gyllene Tranan i Hundängen för 

livsfara då en beväpnad revolverman sköt 

besinningslöst omkring sig. Mirakulöst nog 

skadades inga av de gäster som befann sig på 

värdshuset, men en (sårad?) man sågs 

springande ta sig ut ur värdshuset bakvägen. 

Upplysningar om det inträffade intresserar 

ordningsakten, som har utfäst en belöning till 

den som ger sådana upplysningar att ovan sagde 

revolverman kan gripas. "Det hela är troligen en 

uppgörelse inom den undre världen. 

Allmänheten kan vara lugn." förklarade 

ordningsmaktens presstalesman Bruno Bruno. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 27:e februari, år 110 PT 

vid 01:27  

 

Ulvriket på marsch? 

 

Gotländska fiskare skrämdes under natten till 

Lördagen när de på väg hem med fulla lastrum 

såg tt svart luftskepp över havet tio sjömil söder 

om Gotlands sydspets. Gotländska myndigheter 

hävdar att fiskarna måste ha varit berusade och 

inbillat sig saker, men vanligtvis välunderrättade 

läckor vid underrättelsetjänsten säger att det 

förmodligen är ulvriket som rekognoserar inför 

ett eentuellt kommande angrepp, Handelshusen 

visade under lördagen stor oro. 

 

   Rapporterat av Sven Berhnard Gouding i 

Visby, Gotland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom lördagen den 26:e februari, år 110 PT vid 14:21  

 

Krig i Hindenburgs undre värld 

 

De senaste veckorna har ett gängkrig i Hindenburg 

eskalerat till att innefatta i stort sett hela Hindenburgs 

undre värld. Ordningsmakten rapporterar om ständigt 

ökat våldsanvändande, flera råa misshandelsfall, ett 

stort antal kidnappningar och ett par regelrätta fältslag, 

med tyngdpunkten vid stadsdelarna Kråkberget och 

Kanton. I de övriga stadsdelarna är läget förhållandevis 

lugnt. De kingliggande länderna varnar nu sina 

innevånare för att besöka Hindenburg. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom onsdagen den 23:e februari, år 110 PT vid 00:36  

 

Finsk ambassadör i blåsvinden 

 

Utrikesdepartementet i Pyri gick igår ut med att den 

finske ambassadören Axel von Horns tjänster inte 

längre var önskade, att han nu ansågs vara "Persona non 

grata"* och att ambassadören borde återvända till sitt 

hemland så snabbt som möjligt. Von Horn är misstänkt 

för en att under sina tre år på posten ha tagit emot stora 

belopp från finska redare och handelshus som där 

igenom har åtnjutitstora privilegier. P.g.a. sin immunitet 

kan von Horn inte ställas inför rätta och UD ber därför 

Finland att ta hen sin representant. Varken von Horn 

eller Handelshusen har några kommentarer på 

händelserna. *Interlingua:icke önskvärd person) 

 

   Rapporterat av Villy Bauer i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e februari, år 110 PT vid 10:55  

 

Enorma naturresurser funna i Storpolen 

 

Från Gdynia rapporteras om en ovanligt lyckad 

expedition til en av de otaliga förbjudna zonerna i 

söder. Förutom att föra med sig stora mängder 

kartmaterial från "de gamlas tid" hittade gruppen 

äventyrare en strålnings- och sjukdomsfri väg till ett av 

de äldsta och största stålverken i Storpolens historia. I 

stora lager rapporteras finnas legeringar som vida 

överträffat experternas förväntningar om hållfasthet och 

uthållighet. Fyndet hävdades genast av den Storpolska 

staten, som sedan tidigare hävdat ett flertal liknande 

fynd från företagsamma äventyrare. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Gdynia, Storpolen, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e februari, år 110 PT vid 10:39  

 

Sabotage mot ångpannor i Oulu 

 

Sedan två veckor tillbaka fungerar vare sig sågverk, 

väveri eller värme i den finska staden Oulu. Detta sedan 

okända banditer sprängt stadens fem ångmaskiner i 

luften, med fara för oskyldiga. Staden har fått hjälp av 

Finlands riksbrottstekniker för att utreda brottet. 

Förövarna får med största sannolikhet livstids fängelse 

när de grips. Information som kan leda till att de 

skyldiga grips belönas. Kontakt hos sheriffen är 

Markko Niemipää, Oulu. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Oulu, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom söndagen den 20:e februari, år 110 PT vid 01:00  

 

Rikskändis i skottdrama! 

 

Tidigt i går morse förlorade Harald Kinnbäck två 

fingrar i en skottlossning. Kinnbäck var, med sin 

kompanjon Jussi, på jakt efter den ökände banditen 

Terry Jensen och hade haft nattuppehåll i Hindenburg. 

När dom på morgonen skulle åka vidare söderut låg 

någon och lurpassade på ett tak och sköt så fort dom 

kom ut i dagsljuset. Lyckligtvis var skytten inte 

pricksäker och träffade i Kinnbäck's vänstra hand. Jussi 

tog upp jakten efter syndaren men tappade spåret efter 

några kvarter. "Säkert bara någon förbannad änka!" 

säger Jussi till TH:s utsände. 

 

   Rapporterat av Jonas af Klingstedt i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 17:e februari, år 110 PT vid 

22:13  

 

Maktkamp i Solavik 

 

Östen af Eklund, sonen till baron Hatviir af Eklund 

som troddes ha omkomit vid elva års ålder efter ett 

rövaranfall på hans eskort, har enligt ryktet 

återkommit till Baroniet Solavik i Sörlandet för att 

återkräva sin titel som länsherre. Den nuvarande 

Baronen Gerhardt af Eklund bror till Hatviir 

förnekar att Östen skulle vara vid livet och kallar 

den mystiske mannen som gör anspråk på makten 

för: "En simpel charlatan och lyckosökare som har 

mage att försöka sko sig på familjetragedin". Vidare 

hälsar Gerhart att hans son Roland utmanar 

bedragaren på envig, kampen skall ske nästa 

vilodag på stadens galjbacke där "Bedragaren efter 

att ha blivit förödmjukad skall dömas och hängas". 

Vi får se om främlingen vågar anta utmaningen, det 

sägs att Gerharts son är skolad inom såväl pistol 

som värja. En intressant fråga är hur Kung Gottfried 

IV "fete" kommer att reagera på det hela. Nästa 

rapport kommer efter duellen. 

 

   Rapporterat av Sverker Vårttryne i Solavik, 

Sörlandet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom torsdagen den 17:e februari, år 110 PT vid 

06:18  

 

Vilt slagsmål i båtstaden Kanton 

 

Invånare i Hindenburg kunde på onsdagen den 16:e 

se hur ett stort bål tändes i vattnet strax utanför 

"Kanton", den båtstad som finns i Hindenburg. 

Detta blev upptakten till våldsamma slagsmål, och 

polisen tvingades ingripa med båtar och 

vattenkanoner. Rykten gör gällande att det hela var 

en uppgörelse i den undre världen, och stadens 

ledning beklagar att oskyldiga drabbas, och kommer 

enligt utsago "att göra allt som står i vår makt för att 

straffa de skyldiga". 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå  

  

 

Inkom torsdagen den 20:e januari, år 110 PT vid 

13:01  

 

Okänd välgörare skänker gåva 

 

Från Mos Mosel rapporteras det att en okänd man 

donerat över tiotusen konserver och allehanda 

okända och förbryllande ting, enligt egen utsago 

från en av "de gamlas" platser i närheten av Mos 

Mosel. Lokal polis har beslutat utreda om gåvan 

utgör någon fara för allmänheten, och har därför 

beslagtagit densamma, samt internerat den givmilde 

mannen. Läsarna ombedes kontakta Mos Mosels 

sheriff om de känner till något om gåvan. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Mos Mosel, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

23:35  

 

Förgiftat vatten i Bergen 

 

De senaste veckorna har flera invånare drabbats av 

krampanfall och kliande utslag i staden Bergen i 

den norra nyskotska delen av Sörlandet. 

Myndigheterna misstänker att någon på något sätt 

förgiftat dricksvattnet, men man leter fortfarande 

efter bevis, enligt polischefen i Bergen. Staden med 

omgivningar bebos av muterade grävlingar från 

Nyskottland. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Bergen, Sörlandet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

21:26  

 

Okänd sjukdom i Finland 

 

Trettiotalet sjuka invånare i byn Sarimokka nära 

Pori får Finlands regering att vidta åtgärder som inte 

setts till sen kejsar Storhands dagar, och 

uppgörelsen med muterade djur i Hindenburg. Byn 

förklarade i karantän för drygt en månad sen, och 

har stängts av av den ditkommenderade 

militären. Redan har tre dödsskjutningar ägt 

rum, och situationen är ännu inte löst. Flertalet 

invånare är muterade. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Pori, Finland, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

12:37  

 

Oro inför Ulvrikets återuppbyggnad 

 

De samlade regeringarna på Frihetens Slätter 

har beslutat satsa på byggandet av en massiv 

försvarslinje i höjd med Sunds Näs. Avsikten 

sägs vara att avskräcka den nybildade 

regeringen i Ulvriket från att invadera länderna 

där, något som bedömare dock anser osannolikt 

efter det sista nederlaget, då Ulvrikets luftflotta 

förstördes på marken av Pyriska agenter. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Göinge, Frihetens 

Slätter, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

11:59  

 

Pirattrålare sänkt utanför Gotland 

 

Ett fartyg som kränkt Pyris sjögräns har sänkts 

av kustbevakningens fartyg "Thorulf" i förra 

veckan. Pyrisamfundet har skickat en officiell 

protest till Gotland, som svarat med en 

diplomatisk not som kort förklarar att man inte 

har något som helst samband med det sänkta 

fartyget. Kejsar Thorulf väntas i veckan hålla en 

presskonferens om det inträffade. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

11:43  

 

Mutanklagad statstjänsteräv funnen död i 

Hindenburgs hamn 

 

Två dagar efter det att den kände Vismut 

Abrahamsson anklagats för att ha tagit mutor för 

att bevilja handelshuset Vigg bygglov på en av 

holmarna i stadens vatten, hittades han död vid 

utloppet till norra kanalen. Stadspolisen har 

inlett en förundersökning rörande 

omständigheterna kring den omkomne. 

 

   Rapporterat av Frank Hool i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå   

  

 

Inkom tisdagen den 18:e januari, år 110 PT vid 

02:31  

 

TH utökar! 

 

Återigen visar TH att de verkligen satsar på 

framtiden - ännu en heliografstation har nu 

införskaffats vilket ökar nyhetsflödet än mer. 

Denna gång är det en liten privatägd station som 

köpts för en okänd summa pengar och vi får väl 

önska både TH och säljaren lycka till i 

framtiden. 

 

   Rapporterat av Arvid Jansson i Hindenburg, 

Pyrisamfundet, 

via Tidningarnas Heliografbyrå  

 


