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Wydanie przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu.
Treści prezentowane w „Głosie Elro
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Domu Elronda, na corocznym krakowskim 
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W RANDZE POLCONU

W tym roku świętujemy nie tylko dwudziestą
edycję Imladrisu, ale i fakt, że od ostatniego 
Polconu w Krakowie, minęło dokładnie 
dwadzieścia lat
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akredytację. Doszły nas słuchy o 
która próbowała
wejść do środka
szczęście nasi dzielni 
ich powstrzymać. Wieści
orków to byli fani Tolkiena ;)

BAGAŻ ORGANIZATORA

Elfy widziały Prezesa Fundacji 
Hasana, który zabrał na konwent
więcej broni niż sam waży
długopisu i pieczątki 
niepodpisane! 

 

           

KUPIĘ AKREDYTACJĘ

Nasi elficcy zwiadowcy donieśli nam
paskudnych goblinach
stały przed budynkiem konwentu z 
transparentem „Kupię Akredytację”. 
Przypominamy, aby nie kupować akredytacji z 
podejrzanych źródeł. Tylko ze sprawdzonych 
źródeł – czyli elfich 

BARBARZYŃSKIE KARAOKE

Imladris nie 
barbarzyńskiego Kar
zapraszamy Was 
znajdującego się 
rzut goblinem od szkoły konwentowej 
piątek i w sobotę
wyłącznie dla konwentowiczów, 
przybywajcie tłumnie
rozmawiać o fantastyce
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bowała sforsować bramy konwentu
środka mimo braków wejściówek

szczęście nasi dzielni elficcy strażnicy zdołali 
ich powstrzymać. Wieści niosą, że część z tych 

fani Tolkiena ;) 

BAGAŻ ORGANIZATORA

Elfy widziały Prezesa Fundacji 
, który zabrał na konwent

więcej broni niż sam waży. Niestety zapomniał 
długopisu i pieczątki - a umowy czekają 

 

AKREDYTACJĘ

Nasi elficcy zwiadowcy donieśli nam
nych goblinach z Gór Mglistych

stały przed budynkiem konwentu z 
transparentem „Kupię Akredytację”. 
Przypominamy, aby nie kupować akredytacji z 
podejrzanych źródeł. Tylko ze sprawdzonych 

czyli elfich .          

BARBARZYŃSKIE KARAOKE

Imladris nie mógłby odbyć
barbarzyńskiego Karaoke! 
zapraszamy Was do Classic Rock Clubu 
znajdującego się przy ulicy Rajskiej 24 
rzut goblinem od szkoły konwentowej 
piątek i w sobotę lokal przeznaczony 
wyłącznie dla konwentowiczów, 
przybywajcie tłumnie spożywać trunki i 
rozmawiać o fantastyce – albo jedno i drugie
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akredytację. Doszły nas słuchy o grupie orków, 

sforsować bramy konwentu i 
mimo braków wejściówek. Na 
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niosą, że część z tych 
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Nasi elficcy zwiadowcy donieśli nam o kilku 
z Gór Mglistych, które 

stały przed budynkiem konwentu z 
transparentem „Kupię Akredytację”. 
Przypominamy, aby nie kupować akredytacji z 
podejrzanych źródeł. Tylko ze sprawdzonych 

BARBARZYŃSKIE KARAOKE 

mógłby odbyć się bez 
 Tym razem 

Classic Rock Clubu 
Rajskiej 24 – czyli 

rzut goblinem od szkoły konwentowej . W 
przeznaczony jest 

wyłącznie dla konwentowiczów, zatem 
spożywać trunki i 

jedno i drugie! 
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O MAŁY WŁOS

Dosłownie 5 wejściówek 
członka Zarządu Związku Stowarzyszeń
nie miał szan
tegoroczny Imladris w randze Polconu. 
wywiad donosi, że to ten z sombreo 
delfinem na głowie! Czekaj co
Elfy nas wkręcają!

IMLADRISOWE LICZBY

Czy wiesz, że Pani Petronella Bzik jest zawsze 
pierwszą osobą, która akredytuje się na
Imladrisie? ;) Dzięki niej mamy pewność, że 
nasza akredytacja działa jak powinna 

CIEKAWOSTKA DNIA

W ile aut można spakować cały Imladris
(magazyn, pakiety akredytacyjne, antologie)
Dokładnie

POWRÓCI DO MIASTA
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CIEKAWOSTKA DNIA

W ile aut można spakować cały Imladris
agazyn, pakiety akredytacyjne, antologie)
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Czy wiesz, że Pani Petronella Bzik jest zawsze 
pierwszą osobą, która akredytuje się na
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