ostatni bastion niezależnej* prasy na Dzikim Zachodzie
Numer 2, A.D. 2008. Nakład: tak.
Drogi Czytelniku!

W

itamy w Drugim Numerze B&W! Udało nam się oprzeć nakazowi eksmisji, opóźnić płatności
zaległych rachunków oraz znaleźć klucz do szafki z kawą. Tak więc jesteśmy znowu z Wami!

Kampania wyborcza... Mimo pojawiających się z różnych stron nacisków postanowiliśmy pozostać
neutralni w naszych opiniach. Tak naprawdę to nas ta cała polityka w ogóle nie interesuje.
Tymniemniej tymniewięcej, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych Czytelników i
przeznaczamy ostatnią stronę na prezentacje programów wyborczych. Oprócz tego stałe działy, kącik
kulinarny, kronika kryminalna (nowość!) oraz rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru.

czyli
pewne informacje
z niepewnych źródeł
potrzebne:
- paczka nabojów kal. .45
- palnik do paznokci. Pilnik znaczy sie.
- do wyboru: stary "przyjaciel", który kiedyś puścił Cię z
torbami i teraz niby chcesz sie z nim pogodzić, więc
zapraszasz go na piwo i że 'pokażesz mu ekstra sztuczkę'.
Jeżeli chwilowo nie mamy nikogo takiego, można użyć
imadło.
Wykonanie:
Przy pomocy pilnika delikatnie nacinamy pocisk na kształt
litery X. Inne kształty (nasz redakcyjny praktykant
eksperymentował z sosenką, delfinkiem oraz różowym
słonikiem wpatrzonym w zachodzące słońce) generalnie nie
wpływają dodatnio na to jak duże bum-bum osiągniemy.
Mniej więcej 8 na 10 pocisków w trakcie przeróbki
eksploduje (przynajmniej tak było podczas prób
przeprowadzonych w redakcji), dlatego też zaleca się użycie
imadła do unieruchomienia naboju bądź ściemnienie
"przyjaciela", by zrobił to za nas.

- szybki nalot zastępcy szeryfa na farmę
, jednego z kandydatów
na Prezydenta Farmersów zaowocował
odkryciem tunelu, zaczynającego się w
stodole rzeczonego i biegnącego 185 mil na
głębokości 15 metrów, w stronę granicy z
Kanadą. W tunelu znaleziono puste puszki po
mielonce, korkociąg oraz stare siodło.
Wszystko to jednoznacznie wskazuje na to, iż
tunel został wykopany w celu przemycania
whisky z Kanady, zepsucia lokalnego rynku
oraz puszczenia z torbami lokalnych
bimbrowni. Ładnie to tak, Panie Kandydacie?

- w nabierającym tempa dochodzeniu w
sprawie przekupstwa wokół przyznania tytułu
Farmera Roku 2006 coraz częściej wypływa
imię
, nota bene, również
kandydującego na najwyższy urząd. Czyżby
próba ucieczki przez odsiadką i zasłanianie się
immunitetem? Nowego znaczenia w świetle
tych odkryć nabiera hasło wyborcze Rkpiora:
NIC DLA WAS OD WAS.

Następnie udajemy się na tyły stodoły, ustawiamy rząd
pustych puszek po piwie na płocie, ładujemy naszego
colta .45 świeżo zmodyfikowanymi nabojami, mierzymy
mniej wiecej w kierunku puszek i naciskamy spust. Resztę
dnia przeznaczamy na naprawę płotu.
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Nasz redakcyjny praktykant został ostatnio
złapany podczas zrywania listów gończych w
Seattle, więc pierwszy tydzień swojej odsiadki
spędził na kopaniu tuneli. Generalnie, okazuje
się, że wcale nie jest łatwo. Otóż:
- 2 razy przebił rurę kanalizacyjną
- raz utknął w rynnie ściekowej
- raz źle obliczył długość i tunel skończył się w
latrynach. Po wezwaniu na dywanik do
naczelnika, przesłuchanie zaczęło się od: "Ale
co Pan robił w damskiej toalecie?!"
- raz ktoś mu podwędził łopatkę i wiaderko
Tak więc nasz początkowy optymizm
wyparował niczym pieniądze z redakcyjnego
konta. Ale zgodnie z naszym mottem: "we shall
fight on the beaches, we shall fight on the
landing grounds, we shall fight in the fields and
in the streets, we shall fight in the hills", nie
poddajemy się! Nasz redakcyjny strateg
opracował nowy sposób wydostania się z
więzienia, który udało nam się przemycić
ukrywając go w puszce z farbą w spraju. Tak
więc już wkrótce nowa relacja.

czyli
pewne informacje
z niepewnych źródeł
- przełom w śledztwie dotyczącym zagospodarowania ziemi w
Chicago? Wszyscy zapewne pamiętają ubiegłoroczny
skandal z wykupieniem gruntów na których miał powstać
szpital, przedszkole, sierociniec i muzem, przez nikomu
nieznaną spółkę rolniczą "Niemabyka" i przeznaczenie ich pod
hodowlę bydła. Otóż anonimowy informator przekazał właśnie
informacje, iż 60% akcji spółki posiada
w nadchodzących wyborach. "Nic o tym nie wiem.
To som jakiejś pomuwienia" - możemy przeczytać w
oficjalnym oświadczeniu sztabu wyborczego.
- Lokalne Koło Gospodyń Wiejskich z Memphis z prawdziwą
radością powitało inicjatywę otwarcia szkółek niedzielnych
oraz dofinansowania kursów robienia na drutach ze środków
federalnych. Jako że te dwa postulaty, ogłoszone na
prywatnym spotkaniu przez
różnią się diametralnie od
programu oficjalnego, Fundacja Do Spraw Przejęzyczeń,
Niedomówień i Metafor zapowiada wnikliwe śledztwo.
- 45 placów zabaw musiało zostać zamkniętych oraz wiele
imprez urodzinowych dla najmłodszych odwołanych wszystko z powodu nieprzyjemnego zapachu unoszącego się z
ogromnego zbiornika z obornikiem, stojącego na farmie
należącej do
. W piękne niedzielne
przedpołudnie zbiornik był pękł i znaczna część zawartości
rozlała się po pobliskich polach. "G[
]a robota",
skomentował jeden z pracowników firmy wezwanej do
oczyszczenia terenu.
I na koniec kroniki informacja jak najbardziej pozytywna:
z rąk mieszkańców
Atlanty otrzymał
po tym, jak z narażeniem własnego
życia uratował trzystuosobową wycieczkę z pobliskiego
sierocińca przez niechybną śmiercią pod kołami rozpędzonego
dyliżansu. "Każdy na moim miejscu postąpiłby podobnie." miał powiedzieć wyraźnie wzruszony Dux na spotkaniu z
wdzięcznymi rodzicami.

- zrób to sam: ruchome schody
- jak uciec balonem z więzienia w 24 godziny
- potrawka z szarańczy i koników polnych
oraz wiele innych atrakcji dla całej rodziny!
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N

asz gość z poprzedniego numeru przebywa obecnie w szpitalu z objawami zatrucia salmonellą,
więc o pomoc poprosiliśmy kucharza konkurencyjnej
restauracji "Nemesis".
Zupa z kaktusa
1 łyżka oleju
1 duża cebula, pokrojona
1 puszka pomidorów
1,5-2l rosołu/wywaru z kurczaka
1kg kaktusa, pokrojonego
2 łyżeczki soku z limonki
2 łyżki świeżej kolendry
20 dkg sera feta

Znowu Twój wniosek o kredyt
budowlany został odrzucony?
Wspólnik w ostatniej chwili wycofał
się z umowy?
Zaczyna się spęd bydła a właśnie
skończyło Ci się zwolnienie lekarskie?
Jest na to tylko jedna rada:

Dowolny wzór, dowolny fason.
Podsmażyć cebulę na oleju przez ok. 15 minut (na średnim
Zamów
już dziś a ból głowy przy
ogniu). Dodać pomidory, podusić przez następne 6 minut,
papierkowej robocie już nigdy nie
aż zmiękną. Dodać wywar z kurczaka, doprowadzić do
wróci!
wrzenia na dużym ogniu. Dodać kawałki kaktusa, sok z
limonki i kolendrę. Gotować przez chwilę. Podawać w miseczkach - kawałki sera feta na boku do
smaku.

Dowiedzieć się jakie triki przynoszą zwycięstwo
Szybko zwiększyć swoje PD
Znależć się na liście najładniejszych farm
Czytać analizy gier pucharowych
Brać udział w wielu turniejach
Zagrać ciekawe gry w mieście Waszyngton
Móc wypowiadać swoje zdanie w wielu sondach

Wszystkie te marzenia zostaną spełnione
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I miejsce: Anagar (7 poprawnych odpowiedzi). Nagroda pocieszenia: 3 cegiełki. Nasze gratulacje!

Z

apraszamy do zapoznania się ze smakiem kiełbasy wyborczej serwowanej przez kandydatów na
urząd Prezydenta, czy aby nie za mdła. By uniknąć posądzienia o stronniczość, wszystkie programy
zamieszczamy W CAŁOŚCI.

Wymyśliłem sobie to motto, jako przewodnie w mojej
kampanii wyborczej. Z własnego życia wiemy, że politycy
dużo obiecują, a z reguły rzadko tych obietnic dotrzymują. Ja
też nie mogę być pewien, że wszystko co Wam poniżej
przedstawię, ale będę walczyć ile sił aby to spełnić. Chciałbym
teraz zaprezentować Wam mój program wyborczy:
-„Abonament dla każdego”- jest to operacja, którą starał się
będę przeprowadzić w czasie kadencji. Będzie wiele
konkursów w których nagrodą będzie abonament, cegiełki i nie
tylko. Będzie też możliwość wygrania sporego rabatu na Np. 2roczny abonament. W ten sposób gra będzie lepiej się rozwijać
i bezpośrednio wyrównają się szanse graczy.
-Prezydent dla ludzi a nie odwrotnie. Hasło to wydaje się
banalne widząc poczynania realnych prezydentów. ALE to są
FARMERSI. Tu wszystko jest możliwe. Nawet to, że Wasz
przyszły prezydent nie odpowie potrzebującemu ”Spieprzaj
Dziadu”. W każdej chwili można do mnie napisać w każdej
sprawie, a na pewno odpowiem. Z chęcią wysłucham także
tego co Wam się nie podoba, lub chcielibyście wprowadzić.
-Urealnienie gry. Nie jest ono w 100% możliwe i sensowne, ale
po części tak. Podam przykład: Wystarczy posiedzieć trochę na
geografii by wiedzieć, że ryż uprawia się w wodzie. Starał też
się będę o wprowadzenie nowych rynków, w szczególności
drewna. W mojej idei wygląda to tak: sklep kosztuje $2000.
Mam drewno. Mogę zredukować koszty do $600, jeśli w
magazynie będę mieć 300 desek. Dochodzi tutaj jeszcze rynek
lokalny, exportowy i wiele innych. Myślałem także na rynkiem
ryb.
-Zwiększenie znaczenia drużyn. Gry drużynowe dają wiele
frajdy. Przy okazji można zobaczyć, jak bardzo dany zawodnik
stara się dla klubu. Na pewno przydadzą się nowe bonusy
drużynowe, które będą wprowadzane zgodnie z Waszymi
postulatami. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby także
wprowadzenie siedzib drużyny. Składałyby się one z
podobnych/innych elementów jak rozbudowa posiadłości.
Dochodzi tu także sprawa celów o drużynowych o cegiełki lub
inne nagrody. Drużyna wybierałaby, miejsce gdzie powstanie
siedziba i można by zmienić jak maksymalnie raz/6 msc.
-Gdy zostanę prezydentem, utworzę specjalną radę coś na
zasadzie Rady Ministrów. Przyszli ministrowie odpowiednich
resortów zostaliby, przeze mnie powołani. Nie ma znaczenia
czy są zrzeszeni czy też nie. Powołałbym także doradców ds.
drużyn. Z każdej drużyny po jednym. Chodzi o rozeznanie co
drużyny mają do powiedzenia w konkretnych kwestiach.
Myślę, że powyższy program wyborczy, przekonał Was do
zagłosowania na mnie.
„Dużo wam oferuję, ale niczego nie obiecuję”

1. Przede wszystkim będę zawsze otwarta na propozycje
wszystkich farmerów i farmerek.

1.
2. Obiecuję wprowadzić kupony rabatowe dla często
korzystających z saloonów i domów publicznych!
3. Obiecuję wprowadzić więcej imprez, publicznych
egzekucji i innych rozrywek!
4. Żebyście mieli pewność, że Wasze podatki nie są
marnowane, obiecuję wybudować sobie pole golfowe za
stodołą!
5. Obiecuję przyjmować petentów w największym gabinecie
Białego Domu (pod warunkiem, że wcześniej wytrą buty
żeby nie zabrudzić dywanów)
6. Obiecuję wysłuchać każdego i zrobić po swojemu!
7. Obiecuję nie mieszać się do spraw technicznych i od dziś
nie uważać swoich pomysłów za boskie!
8. Obiecuję odtąd nie upijać się publicznie i dbać o dykcję w
wystąpieniach publicznych!
9. Obiecuję obiecywać przynajmniej raz w tygodniu!

W końcu gra jest tworzona dla graczy, więc to oni powinni mieć
jak najwięcej do powiedzenia.
Na forum i nie tylko pojawiało się wiele ciekawych pomysłów,
planuję wyszukać co ciekawsze i jeszcze raz poddać je do
dyskusji, jak również będę otwarta na inne pomysły.
Puchar jest najmłodszą częścią farmersów i można wprowadzać
w nim jeszcze wiele zmian. Chociażby wielokrotnie padały
stwierdzenia, ze El Paso nie jest dobrym miastem pucharowym,
można by pomyśleć nad stworzeniem innego miasta
pucharowego o ciekawych parametrach.
2. Będę starała się organizować jak najwięcej konkursów, także
takich w których do wygrania będzie abonament, gdyż
chciałabym, żeby wszyscy farmerzy mogli poznać miasta z 1848 i
1869 roku. Granie tylko w 1832 roku nie dostarcza tylu emocji co
miasta lat późniejszych. Po pewnym czasie rozgrywki są
przewidywalne, stereotypowe. A przecież farmersi mają polegać
na myśleniu, a nie na powielaniu schematów. Dlatego
chciałabym, aby jak najwięcej graczy posiadało abonament, tylko
wtedy docenią wszystkie uroki tej gry.
3. Będę dbała, aby rozgrywki w mieście Waszyngton były
zróżnicowane i emocjonujące.
Wiele osób pewnie miało okazję przekonać się, ze granie w
miastach z parametrami ustawianymi przeze mnie może być
ciekawym doświadczeniem. Najciekawszą moim zdaniem
rozgrywką, była taka gdzie tylko jednemu graczowi udało się
przetrwać. Wysoko oprocentowane kredyty, albo odwrotnie,
zerowe odsetki sprawiają, ze gra nigdy nie jest taka sama.
4. Będę organizować sondy pozwalające nam się lepiej poznać, a
także poznać nasze opinie wobec gry.
Sonda jest najlepszym sposobem poznawania opinii większości.
Żaden inny sposób nie daje możliwości przepytania
kilkudziesięciu graczy jednocześnie.
5. Chciałabym także zmobilizować graczy do większej
aktywności na forum.
To właśnie prawo do wolnego wypowiadania myśli sprawia, że
Farmersi mogą się tak szybko rozwijać. Na pewno każdy farmer
ma uwagi do gry i chciałabym, aby pomagał w jej ulepszaniu.
6. Chciałabym także zmobilizować graczy do pisania do Farmersi
Times, oraz Kroniki Prowincjonalnej.
Na Farmersach tak wiele się dzieje, dobrze by było to wszystko
uwiecznić. Jest wiele ciekawych rozgrywek, które nie powinny
odejść w zapomnienie, a także wiele innych wydarzeń, z których
chętnie ujrzelibyśmy sprawozdania, reportaże.
7. Jako trener AKF mam doświadczenie w wdrażaniu nowych
graczy do gry, jako prezydent mogłabym rozszerzyć swoją
działalność na całą społeczność Farmersów.
Część osób spotkała się z moimi analizami gier pucharowych, w
przyszłości planowałabym utworzyć stałą rubrykę w FT, w której
pojawiałyby się analizy gier pucharowych, a także rady jak
unikać podstawowych błędów w grze.
8. Będę również starała się rozpropagować Farmersów na
zewnątrz, aby było jak najwięcej nowych graczy.

1. W kwestii polityki wewnętrzej postawiłem sobie za cel dać graczom mozliwość swobodnej, zaciętej i emocjonującej rozrywki we
wszystkich zakątkach USA w XIX wieku. Realizację tego podstawowego dle każdej Farmerki i każdego Farmera celu, rozpocznę od rutynowej
wizyty we WSZYSTKICH miastach świata Farmersów. Każdy z Was będzie mógł pokonać mnie od Cleveland aż po Farmersi Town. Nie
zabraknie tez oryginalnych konkursów z nagrodami i niespodzianek...
2. Politykę zewnętrzną realizować zamierzam jasno, prosto i efektywnie. Nie ograniczę kreatywności Farmerek i Farmerów w promocji gry.
Wirtualna burza mózgów i realizacja kolejnych ustalonych wspólnie punktów zapewni z pewnością powodzenie przedsięwzięcia. Osobiście
mam kilka pomysłów, które zacznę wdrażać zaraz po objęciu Urzędu.
3. Politykę ekonomiczną każdej Farmerki i każdego Farmera planuję usprawnić powołując organ o roboczej nazwie Fundacja Prezydenta.
Fundacja miałaby pomagać osobom, które z powodów ekonomicznych nie są w stanie grać w ramach abonamentu.
4. Czwartym filarem mojego programu jest aktywna współpraca z każdym z Was. Jako farmer rozegrałem kilkadziesiąt gier i mogę
powiedzieć, że w wielu sytuacjach jestem doświadczonym graczem. Jasnym jest jednak, że od innych, bardziej wysubliowanych spraw, są
wśród nas dużo lepsi. Bądźcie pewni, że Prezydent RKPIOR będzie zasięgał NARODOWYCH konsultacji - w ramach referendum, bądź
debaty. Ten czwarty filar mojej polityki niech będzie dla Was gwarancją, że NIC o Was BEZ Was. Przecież to FARMERSKA BRAĆ jest istotą
tej gry.

Moje pomysły to:
-wprowadzenie uczciwości w grzę
-dużo konkursów nagrodą będzie pd w dodatku wprowadzenie premii pd.
W premii pd chodi o to że:
1 miejce 10 pd premii 2 miejsce 8 pd premii 3 miejsce 6 pd premii 4 miejsce 4 pd
premii 5 miejsce 3 pd premii 6 miejsce 2 pd premii to był przykład.
Im więcej graczy pokonasz tym więkrza będzie premia.

oferujemy:
- szkalowanie konkurencji, artykuły sponsorowane, sondaże (do 100% poparcia ustalonej odgórnie tezy), czarny PR,
ściemnianie, dzielenie włosa na czworo, tendencyjne pytania, recenzje nieprzeczytanych książek oraz szeroki wybór
chwytów poniżej pasa.
Zapytania cenowe, listy z pogróżkami, niezapłacone rachunki oraz pocztówki z wakacji prosimy kierować za
pośrednictwem Poczty Farmerskiej na ręce zastępcy sekretarki kolegi młodszego brata praktykanta, na adres:
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