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KRONIKA PROWINCJONALNA 

WYDANIE 

SPECJALNE

WYBORCZE 

JuŜ po wyborach! Mamy 
Prezydenta! Wiwat Izyda! 

Wiwat Farmersi! 

*Cena dotyczy oferty z Orlando. W Farmersi Town wynosi $80. O szczegó-
łowy cennik w twoim mieście pytaj w kiosku/ 

Numer V KP nie 
został wydany 
jako dodatek FT 
z przyczyn nie 
zaleŜnych od re-
dakcji. Dlatego 
dzisiejszy numer 
specjalny, jest 
numerem V, a 
kolejnego szu-
kajcie w kio-
skach od 14 ma-

ja. 

„Zamierzam rządzić Kobiecą Ręką, a 

wszyscy wiedzą, Ŝe kobiety są znacznie 

lepsze w dyplomacji niŜ męŜczyźni.”  

Oto jakie hasło przewodnie wybrała sobie nasza 
Pani Prezydent. Miejmy nadzieję, Ŝe będzie rządzić 
godnie i sprawiedliwie.  

Ostatnie dni to szczególna agitacja Duxa na Shout-
boxie. Prosty, moŜliwy do zrealizowania program 
wyborczy, doświadczenie i po prostu moŜliwość 
zwykłej rozmowy z Nią zadecydowała o zwycięstwie 
Izydy.  

Pani Prezydent w swoim programie obiecuje: 

-Organizować jak najwięcej konkursów z nagroda-
mi. 

-Tworzyć emocjonujące rozgrywki w Waszyngtonie. 

Izydo-Trzymamy Cię za słowo. Mamy teŜ nadzieję, 
Ŝe będzie Pani otwarta na media i nie będzie nam 
Białego Domu zamykać przed nosem. 

W przyszłym numerze KP (juŜ 14 maja) postaramy 
się umieścić z Nią wywiad, oczywiście jeŜeli nam go  
udzieli. Zadam teŜ kilka pytań dla Duxa. 
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W I turze, Izyda wygrała otrzymując 44% głosów. Przedsta-

wię Wam pokrótce zestawienie wyników II tury. 

Początek wyborów. Oddanych zostało 
dopiero 12 głosów i juŜ widzimy kto 
prowadzi.  

Po 137 głosach widzimy, Ŝe 
Izyda nadal kilkunasto procen-
tową przewagę. W I turze sytu-
acja wyglądała podobnie 

Na tym wykresie widać, Ŝe po kolej-
nych 62 głosach, większość głosów 
poszła na Izydę. Jej przewaga wzro-
sła o 5% 

Ostateczne wyniki wyborów. 
Przez ponad 200 głosów, sy-
tuacja praktycznie się nie 
zmieniła skąd moŜna łatwo 
wywnioskować, Ŝe i Izyda i 
Dux dostawali podobną liczbę 
głosów. 
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Z pamiętnika 

młodego 

kronikarza(1) 

Na łamach KP, rozpoczynam serię fragmentów pa-
miętnika z moich podróŜy po USA i nie tylko. Mam na-
dzieję, Ŝe spodobają Wam się one i uchylą Wam tro-
chę rąbka tajemnicy jakie kryją w sobie Farmersi, USA 
i Dziki Zachód. Miłej Lektury 

…”A to było tak: bociana dziobał szpak, a potem była zmiana…” To były pierw-
sze słowa, które tam usłyszałem. Wymawiały je jakieś dzieci podczas zabawy. 
Zdawało się, Ŝe tak juŜ będzie Tam zawsze. Piękne wschody i zachody słońca, 
ciepły klimat, miła atmosfera w mieście. Chciało się rzec: Kocham Cię Orlando! 
Ale później nie było juŜ róŜowo. Wystarczyło wejść do sklepu. BoŜe jakie ceny. 
Z całego majątku zarobionego w Nashville cięŜko było na początku przeŜyć. 
Trzeba się brać za robotę! Kupiłem stado krów– cena dość wysoka. Mleko po 
1,5$. Nic tylko doić. Okazało się, Ŝe ktoś mnie wrobił– sprzedał mi zakaŜone 
jakimś choróbskiem krowy. Została jedna. Ta najsilniejsza. Wcale się później 
nie zdziwiłem, jak okazało się, Ŝe daje najwięcej mleka…  

Wyszło na to, Ŝe zarazy dotknęła ponad połowa rolników z Orlando. Otrzymali-
śmy sporą zapomogę w postaci 60 krów na kaŜdego rolnika. Prosto z Liverpo-
olu. W okresie niskiej podaŜy mleka w mieście, jego cena wzrosła ponad 6-
krotnie. W ciągu dwóch miesięcy dorobiłem się tyle, ile przez 10 lat w Nashvil-
le… 

Po roku postanowiłem sprzedać krowy tzn.  Zorganizowałem eksport do Anglii. 
W sumie z całego Orlando zwiozłem tam ponad 500 krów. Dorobiłem się i na 
eksporcie własnych krów oraz na transporcie( rolnicy płacili mi słono za ten 
eksport), ale nie to było najwaŜniejsze. Zobaczyłem tam człowieka, który takŜe 
mieszkał w Orlando, jednak został skazany na wywiezienie w tereny nieznane. 
Jakiś czas temu było o nim głośno… 

Zagadałem do niego i opowiadał mi jak udało mu się uciec itd. Powiedział, Ŝe 
jak pomogę mu dostać się do Orlando, załoŜy ze mną przedsiębiorstwo trans-
portowe, i Ŝe to on zapłaci 90% kosztów załoŜenia, oraz kupna taboru. Powie-
dział, Ŝe ma w domu w sejfie sporo kasy. Uwierzyłem mu… 

Po miesiącu pobytu w Anglii wróciliśmy do domu. John, bo tak się właśnie na-
zywał, honorowo wywiązał się z umowy. Posiadaliśmy najwyŜszej klasy tabor, 
dobrą szybkość docierania do Wielkiej Brytanii oraz konkurencyjne ceny. Przez 
5 miesięcy wszystko było dobrze. Do czasu trzeciej podróŜy… 

 Kolejna część pamiętnika juŜ 14 maja w VI numerze KP. Zachęcam do 

przeczytania.  
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Stopka redakcyjna: 

Llm– redaktor naczelny-9797473 

Gariel– z-ca redaktora naczelnego 

Dado– redaktor interwencyjny 

Czy wiesz, Ŝe: W 

tym tygodniu, Grą 

Tygodnia została 

po raz pierwszy w 

historii gra 

druŜynowa? 

Na szybko: 

-Niecierpliwi zo-
stali nagrodzeni: 
Szeryf rozpoczął 
testy z Farmera-
mi. Wybrana zo-
stała grupa 5 

śmiałków, którzy 
przez pewien 
czas testować 
będą scenariu-
sze. Miejmy na-
dzieję, Ŝe przy-
spieszą one 
otwarcie tego 
wątku gry. 

Na szybko: 

-Black&White 
czyli arcyśmiesz-

na gazetka 
szczególnie po-
pularna wśród 

kowbojów, wzbu-
dziła ostatnio 

ogromne zainte-
resowanie.  Ze 
wszystkich stron 
kraju słychać juŜ 
o brakach w na-
kładzie. Panie 

kolego po fachu, 
coś trzeba z tym 

zrobić :) 

Na szybko: 

Z parku krajobra-
zowego w Sacra-
mento zniknęły 3 
zagroŜone wygi-
nięciem okazy 

Jaskółek. Okaza-
ło się, Ŝe latają 
one teraz na… 

głównym banerze 
Farmersów! Z 
opinii ptasiego 

psychologa, wyni-
ka, Ŝe ptaki czują 
się dobrze, a na 
dodatek mają nie-
ziemskie warunki 
mieszkalne :) 

Poszukujemy 

osób chętnych do 

współredagowani

a KP. Szczegóły u 

naczelnego. 

Miejmy nadzieję, 
Ŝe Izyda tego z 

nami nie zrobi 


