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Dziś w numerze
naprawdę niezwykłe wiadomości:

Po powrocie znany
podróżnik z naszej osady
zastał swój dom na licytacji.
Wszystkie jego rzeczy
zostały sprzedane. Wiele
osób było zaskoczonych
przyjściem sąsiada.
Większość nie wierzyła, że
to on. Jego twarz była
brudna i zmęczona, ubrania
były podarte i dlatego
wszyscy wzięli go za
przybłędę. Mieszkańcy
wykupywali przedmioty z
norki hobbita – widelce,
obrazy, meble, ubrania i
wiele, wiele więcej. Pewna
oburzona pani imieniem
Belladonna złożyła skargę,
że musi oddawać rzeczy,
które kupiła za dużą sumę
pieniędzy. Pan licytator
prosił Bilba o dowód, że to
on. Nawet jego rodzina

go nie poznawała. Po
udowodnieniu tożsamości
sprzedający czuł się
oszukany z powodu
zamieszania w wiosce.
Stwierdził, że przebył wiele
kilometrów na marne. Kilka
dni później dom Bilba
Bagginsa wrócił do normy,
ale niektóre przedmioty nie
zostały zwrócone.
Jednakże Bilbo cieszy się
swymi wakacjami i nie myśli
o braku wyposażenia w
domu. Nasze potwierdzone
wieści są takie, że
staruszek będzie opowiadał
o swoich przygodach
młodszym pokoleniom i
zmieni ich pogląd na świat. 
WN

Dnia 14 czerwca Bilbo Baggins, hobbit z naszej wioski,
powrócił do Shire. 

Nieoczekiwany powrót

Smok Smaug zginął, zabił go Bard Łucznik. Kiedy
wydawało się, że to już koniec, dzielny Łucznik postrzelił
potwora prosto w serce.

Bilbo Bagins powrócił ze swej tajemniczej podróży. Dział
wywiadów powie Wam o tym trochę więcej.

Golum stracił pierścień. Cenny przedmiot jest złoty, mały,
ma na sobie czarne napisy. Znalazcę prosimy o
NIEZAKŁADANIE PIERŚCIENIA.

Śmierć Thorina Dębowej Tarczy. Dzielny krasnolud został
przeszyty włócznią przez Azoga Plugawego. Na jego
pogrzeb zapraszamy na cmentarz w DolGuldur. MAP

   Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Shire na spotkanie z hobbitem
Bilbo Baginsem, które odbędzie się 10 maja
pod pagórkiem Bag End.

W czasie spotkania Pan Baggins opowie o
swoich wrażeniach z podróży. Pokaże nam
różne pamiątki z wyprawy oraz poczęstuje
nas różnymi potrawami elfów. Gwarantujemy
świetne wrażenia. Hobbit jest bardzo miłym
hobbitem.

Organizatorzy

Sensacja! Bilbo Baggins wrócił z Samotnej Góry! JZ
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Express Śródziemia:
Dzień dobry,
jesteśmy z gazety
„Ekspres
Śródziemia”.
Chcielibyśmy zadać
szanownemu Panu
kilka pytań.
Gandalf: Witajcie
przybysze z Shire. Co
chcielibyście o mnie
wiedzieć?
EŚ: Słyszeliśmy wiele
o Pańskiej podróży,
dlaczego wybrałeś
akurat tego hobbita,
Bilba Bagginsa ?
G: Znałem jego
dziadka - Starego
Tuka, od dziecka.
Zawsze widziałem w
nim zapał i wielką
energię. Wiedziałem,
że jego wnuczek
będzie taki sam.
EŚ: Jak ci minęła
podróż ?
G: Mnie całkiem
dobrze, ale moi
towarzysze często
kłócili się. Wpadali też
w tarapaty, a ja
musiałem ich ratować.
Na początku moja
kompania wpadła w
zasadzkę trolli.
Próbowałem je skłócić,
aż do poranka,
ponieważ blask
słoneczny zamienia je
w kamień. Później
porwały nas gobliny do
swoich podziemi, a ja
użyłem magicznej laski
i zabiłem króla
goblinów.

Potem odłączyłem się
od kompanii i musieli
radzić sobie sami.
EŚ: Co robiłeś kiedy
opuściłeś kompanię?
G: Razem z moimi
braćmi czarodziejami
próbowaliśmy pokonać
Czarnoksiężnika z
wieży.
EŚ: Czy wygraliście
tę walkę?
G: Tak,
Czarnoksiężnik został
wysłany do innego
świata.
EŚ: Czy zdradzisz
nam techniki magii,
dzięki którym
zwyciężyliście?
G: Nie interesujcie się
tym, to jest moja
tajemnica.
EŚ: Spodziewaliśmy
się innej odpowiedzi,
jak dostałeś się do
Samotnej Góry?
G: Przyleciałem na
orłach wraz z Królem
Orłów.
EŚ: Jak poradziłeś
sobie w Bitwie Pięciu
Armii?
G: Walczyłem dzielnie i
wytrwale, ale mój
przyjaciel Thorin
Dębowa Tarcza zginął.
Przeszyła go włócznia.
EŚ: Bardzo
dziękujemy za
wywiad.
G: Ja również dziękuję.
Polecam wszystkim
takie podróże.
KOH

Dzisiaj spotkaliśmy niezwykłego i niesamowitego czarodzieja. Wychodził spokojnie z Mrocznej Puszczy. W ręce trzymał swoją laskę. Był to
Gandalf. Zadaliśmy mu kilka pytań.

Niezwykły przyjaciel hobbitów

Jeżeli chcesz przetrwać poza Shire, musisz być odpowiednio przygotowanym. 

Bear Grylls, 
czyli szkoła przetrwania dla hobbitów

Jeżeli chcesz
przetrwać poza Shire,
musisz być
odpowiednio
przygotowanym. Po
pierwsze, jeżeli
nadchodzi noc, znajdź
schronienie w
bezpiecznym miejscu.
Po drugie, trzeba
znaleźć pożywienie,
na przykład owoce lub
jadalne rośliny, jeżeli
umiesz polować,

to spróbuj znaleźć
jakąś zwierzynę. Po
trzecie, jeśli zbliżają
się wrogie stworzenia,
musisz być
odpowiednio
uzbrojony. Na pająki
proponujemy łuk,
ponieważ jest to broń
długodystansowa.
Jeśli nie masz łuku,
musisz dźgnąć go w
oko, a potem w głowę i
kopnąć go w czułe

miejsce poniżej pasa i
już się nie pozbiera, a
ty masz ogromną
przewagę, no chyba
że on kopnie cię
pierwszy. Jeśli są to
orkowie, lepiej wziąć
miecz, ponieważ
zadaje większe
obrażenia. Mamy
nadzieję, że nasze
rady się przydały.
MAP

Samotna Góra już nie samotna!

Pewne krasnoludy wypędziły Smauga z „Samotnej Góry”. Smok zginął w
małym mieście nad jeziorem z ręki pana Barda, który był zwykłym
mieszkańcem małego miasteczka położonego nad jeziorem. Spalone ono
zostało przez srogiego smoka. Za swoje zasługi Bard został nowym
zarządcą nowego miasta. Tym samym Bard zastąpił swojego strasznego
władcę.
DKM

Pogrzeb Thorina Dębowej Tarczy

Potomek Thráina II zginął walcząc na wojnie. „Bitwa Pięciu Armii” (w skrócie
BPA) odbyła się obok Samotnej Góry. Na początku bitwa miała toczyć się
między elfami i ludźmi, a krasnoludami. Walka rozpoczęła się, a wtedy
nadciągnęły oddziały goblinów i wargów. Thorin został zabity dźgnięciem
dzidą w brzuch. Pogrzeb był niesamowicie uroczysty, zjawili się wszyscy
jego towarzysze, w tym sam Gandalf i pan Baggins. DKM

Gandalf czasem jest nie do poznania. Tutaj z elfką Galadrielą.

Smaug i ork

NW

NW
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Witajcie, jestem małym mieszkańcem wioski Shire.

Mój nowy idol

Ostatnio dowiedziałem
się o przybyciu mojego
sąsiada, Bilba
Bagginsa. Pod jego
nieobecność wszyscy
się o niego
martwiliśmy i
myśleliśmy, że zginął.
Niektórzy myśleli, że
on już nie wróci, ale ja
nadal miałem nadzieję.
Moim zdaniem ten oto
hobbit jest odważny,
ponieważ jako jedyny
mieszkaniec wybrał si
ę w tak daleką,
niebezpieczną podróż.
Przebył wiele
kilometrów, żeby
ocalić krasnoludzki
dom. Poznał wiele
nowych nacji, nie to co
reszta. Walka, którą
podjął ze smokiem,

bardzo mnie
zaciekawiła. Po tym,
jak dowiedziałem się o
tym, że uratował
swoich przyjaciół,
pomyślałem, żeby
wybrać się do niego po
to, by usłyszeć dalszą
część historii w cztery
oczy. Mój
dziesięcioletni
przyjaciel Frodo
zaproponował mi
herbatkę z jego
wujkiem. Nie
wierzyłem, że
spotkam się ze swoim
idolem. Byłem bardzo
podekscytowany tym
wspaniałym dniem.
Ubrałem się w garnitur
mojego taty. Staruszek
z tego oto powodu
zaśmiał się, trochę

tego nie zrozumiałem,
lecz zignorowałem to.
Spotkanie było
cucowne. Wieczorem
moja mama przyszła
mnie odebrać, bardzo
zasmuciłem się z tego
powodu, ale ona
również była ciekawa
przygód Bilba, więc
została z nami i
słuchała dalszych
opowieści. Kiedy
nastał już ranek Bilbo
nadal snuł swoje
opowieści.
Podsumowując,
spędziłem czas
bardzo miło. W
przyszłości chciałbym
odbywać dalekie
wyprawy tak jak on –
Bilbo Baggins. WN

Express Śródziemia:
Dlaczego zgodziłeś
się wyruszyć w tak
niebezpieczną
podróż?
Bilbo Baggins:
Chciałem doznać
nowych doświadczeń i
pójść w ślady matki.
EŚ: Jak zniosłeś tę
wyprawę ?
BB: Było to dla mnie
niełatwe zadanie ,
ponieważ nie jestem
przyzwyczajony do
tak dalekich podróży.
Brak prowiantu
powodował ciągły
głód. Dzięki moim
przyjaciołom udało mi
się przetrwać tę
męczącą drogę.
EŚ:  Co Cię
najbardziej zdziwiło?
BB: Podczas tej
wyprawy najbardziej
zdziwiłem się na widok
obrzydliwych
olbrzymów.
Najbardziej  zaskoczył
o mnie to, że

byli wszystkożerni.
Przestraszyłem się, że
mogą pożreć w
całości kompanię
wraz ze mną. Na
szczęście Gandalf  był
w pobliżu.
EŚ:  Czy były takie
sytuacje, w  których
mogłeś  zginąć .
BB: Oczywiści! Cała
wyprawa opierała się
na śmierci , ale jakoś
sobie radziłem.
EŚ: Jak udało Ci się
pokonać strach,
kiedy walczyłeś z
pająkami?
BB: Uwierzyłem w
siebie i nie
poddawałem się.
Wiedziałem, że moi
przyjaciele mnie
potrzebują.
EŚ: Jak się czułeś,
kiedy rozmawiałeś
ze smokiem?
BB: Czułem się
bardzo dziwnie i troch
ę się bałem. Smok
chciał, aby opanowała

mnie smocza choroba,
dlatego musiałem być
bardzo ostrożny.
EŚ: Jak czułeś się w
drodze powrotnej ?
BB: Żal mi było
opuszczać przyjaciół,
ale  bardzo tęskniłem
za domem.
EŚ: Jak zmieniła Cię
ta podróż?
BB: Zrozumiałem , że
przyjaźń jest
najważniejsza i warto
ją pielęgnować.
EŚ: Jak czujesz się
teraz w Shire , kiedy
nikt Cię nie szanuje?
BB: Nie obchodzi
mnie to. Najważniejsze
jest to, że zyskałem
szacunek do siebie.
EŚ: Dziękujemy za
wywiad  życzymy
zdrowia.
MHMK

Przeprowadziliśmy wywiad z Panem Bagginsem, który jest
przykładem wielkiej odwagi. Wyruszył w niebezpieczną wyprawę z
krasnoludami i Gandalfem.

 Wywiad z bohaterem –  Bilbem Bagginsem 

Porady starego MIRMIŁA, 
dlaczego nie warto podróżować.

Ja, stary Mirmił, mieszkam w Shire od wielu stuleci i powiadam moje
hobbity, że podróżowanie jest bardzo niebezpieczne i nieopłacalne, ponieważ
można zginąć lub zostać kaleką na całe życie. Dlatego mówię wam,
zostańcie w domach i uprawiajcie ziemniaki.

Przyjaciele ze Śródziemia

Podróżujesz? Natkniesz się na pająka!

NW

NW
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Kupisz, znajdziesz, wynajmiesz...

Ogłoszenia

Na jego Instagramie
znajdziemy zdjęcia,
gdy stoi przy smoku
Smaugu, obok
Samotnej Góry, z
Thorinem, w więzieniu
Elfów i wielu innych
miejscach. Są to
bardzo ciekawe
fotografie, które mają
bardzo dużo polubień.
Jego Facebook stał się
bardziej znany niż
jakichkolwiek gwiazd,

na przykład Justina
Biebera. Niedługo w
„Expressie Śródziemia”
zostanie ukazane
ostatnie zdjęcie z
przygody Hobbita.
Mamy nadzieję, że
będziecie obserwować
nasz fanpage.
WN

Wielki Bilbo Baggins w czasie swojej podróży nie zapomniał o pamiątkach. W tym wypadku
były to selfie.

#Selfie z podróży 

Zgubiłem!

Wczoraj w jaskini zgubiłem
swój pierścień. Był on mały,

złoty, miał też napisy. O
kradzież podejrzewam
pewnego hobbita Bilba

Baginsa. Na znalazcę czeka
nagroda. Proszę o kontakt w

postaci listu na mój adres
Jaskinia 6.

Na zgubę czeka załamany
Gollum.

Do wynajęcia!

Wynajmę piękną norkę Hobbita. Domek jest czysty i
schludny oraz ma całkowite wyposażenie. Koszt

dzierżawy 5500 złotych monet rocznie.
Proszę zgłaszać się do mnie, czyli Bernarda Tuka.

Mieszkam w Shire w chatce za rzeką.

                                 Zamienię!

Chciałbym zamienić garnki, które wytwarzam, na
nowy, drewniany stół. Proszę w tej sprawie

przychodzić do mnie do domu, który znajduje się
na samym końcu miasteczka Shire.

  Merry Brandybuck 

#selfie z elfką było marzeniem Bilba

#selfie z Gandalfem było pierwszym #selfie Bilba Bagginsa

JZ

JZ


