Numer II- 14.03.2008 Nakład 15000 egzemplarzy. Dwutygodnik. Co miesiąc ukazuje się jako lokalny dodatek
miesięcznika Farmersi Times. Cena od $1,5 w Nashville do $500 w Farmersi Town.

Od tego numeru gazeta redagowana jest także przez Gariela i Dado.
Kuźnia szatana!!- W pewnym farmerskim mieście(nie powiem gdzie;)) miałem ciekawą sytuację, a
raczej ciekawą…kuźnię! Zobaczcie sami
Gdy to zobaczyłem trochę się przestraszyłem( tyle właśnie ludzi mieszkało w tym mieście). No cóż, teraz tylko
czekać na nowego, lepszego szatana czyli 777 ☺.
Ależ on jest bogaty!- Majątki w milionach, ziemie w tysiącach, krowy w legionach- tak najprościej
streścić Farmersi Town. Proszę spojrzeć:
Niestety, w Farmersach duży majątek nie oznacza wcale bogactwa:

Ma spory kredyt na głowie…
Nowa strategia??- Czyżby napływ graczy poleconych z Interii miał wpływ na stworzenie tak
oryginalnej strategii?
Strategia ta jak widać polega na
blokowaniu graczy co nie wiem jakie
skutki przynosi: może blokuje im
dopływ PD, bo nie mają gier by zagrać?
Może Ci którzy kryją się pod tymi
kryptonimami się trochę zastanowią?
Ale najbardziej może zastanowią się Ci,
którzy „grają taktyką”?!?
Dzień Kobiet-Dnia 8 marca na całym świecie obchodzone jest to święto. W świecie Farmersów także.
Płeć piękna otrzymywała tego dnia serdeczne życzenia. Od Szeryfa otrzymały po 3 dni abonamentu, a Izyda
specjalny prezent- kota!! W dzisiejszych czasach jest on bardzo potrzebny by wyłapywać myszy ze spichlerza.
Zapytałem Izydy jak kotek się sprawuje:
Izyda: póki co to pogonił mi psa i jest zmęczony, ale przytulanka z niego wspaniała, natomiast jakoś
myszy nie łowi, może w nocy rozbudzi się jego instynkt
.
Mając abonament- gracz może poszczycić się sporą listą(o 4 większą niż bez certyfikatu farmera). Np.
taką:
Tak, nie mylicie się: 13 gier, ale to
i tak nie szczyt możliwości. Do tej
pory widziano nawet po 15 , a
niektórzy nawet 17. Młodzi
farmerzy: Kupujcie
abonament.

Jakie to miasto?Potraktujcie te pytanie jako pewne przygotowanie…Więc zaczynamy. Początkowo mieszka tam 1600 osób- dziś
ok. pół miliona. Leży nad rzeką o tej samej nazwie. Stolica stanu. W mieście tym znajduje się oto ten most.
Jakie to miasto? 3 pierwsze osoby, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi do Szeryfa na szeryf@farmersi.pl
otrzymają po 2 cegiełki na rozbudowę posiadłości

Na osłodę proponuję wam teraz felieton od Gariela-„Biurokracja biurokrację Rzeczypospolitej
pogania”:
Innowacyjność i przedsiębiorczość to w Polsce problem od lat. Nie z powodu ich braku, lecz ich ucisku.
Na biurokrację narzekali i narzekają nasi ojcowie jak i dziadkowie, którzy i tak w pamięci mają narzekania ich
rodziców.
Zetknąć się z nią nie trudno. Wystarczy przejść się do Urzędu Miasta, Skarbowego czy nawet na pocztę
i w szkole też to będzie. Przykład ? Ile trwa załatwienie sobie dowodu osobistego? 1,5 godziny czekania w
jednej kolejce, by zapłacić i w drugiej by powiedzieć o co chodzi (sic !), następnie trzy tygodnie czekania i
możliwość odbioru. Gra na giełdzie? A NIP już masz? Bo podatek od zysku trzeba załatwić. A gdzie NIP? W
Urzędzie Skarbowym, żegnaj dniu stracony.
Dla młodszych dobrym przykładem będzie szkoła. Żeby się z niej wydostać wcześniej, choćbym był umierający,
siny i omdlały to potrzebuję podpisu wychowawcy, dyrektora, administracji, recepcjonistki i szatniarki. Tak
więc połowa dzienniczka to zwolnienia, a druga to podpisy.
Oczywiście, wszystko to całkowicie zniechęca do aktywności. Poza podatkami, biurokratyczne
problemy to jeden z głównych powodów, dla których założenie własnej działalności lub zatrudnienie kogoś staje
się uciążliwe. Paradoksalnie, my, podatnicy, utrzymujemy całą armię urzędników z naszych, ciężko zarobionych
pieniędzy, a w zamian dostajemy opryskliwego „urzędasa”, który jak zechce, to nas obsłuży i jeszcze będzie
zrzędził, że za mało mu płacą.
Co można zrobić? Nic. Zacisnąć zęby i robić to, co trzeba, dążyć nieprzerwanie do celu. Są tacy, którzy
mają na to wpływ, politycy. Choć to trudne i zdradliwe, trzeba im zaufać. Uwierzyć, że któryś z kolei rządzący
to zmieni.
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