Na bakier z prawdą – POLOTKI V-ŚWIATA!
CO POWIECIE O TYM
ŚWIECIE?
Chodzą plotki, że okolice Victoriaoskie stały się bardzo atrakcyjne dla nowych osadników,
którzy chcą zyskad prestiż kosztem naszego rozwoju. Jak poinformował nas pewien dyplomata ziemie na zachód od Victorii
są bardzo rozchwytywane przez
co ambitniejszych polityków
Nordaty. Wiemy jednak, że
obecne władze paostwowe na
Orientyce niechętnie chcą oddad
ostatni kawałek ziemi w obce
ręce. Czyżby czekały nas walki
o granice??

ZROBIŁO SIĘ TROCHĘ GORĄCO?
Jednemu z naszych obywatelskich informatorów udało się
ustalid, że bezprecedensowe
przejście Cristiana Flachbetta
(20) z Bloku Obywatelskiego do
Zielonego Centrum nie było
podyktowane jedynie płomiennym uczuciem do panny Joanny
Szar (21), ale także dużymi napięciami miedzy Cristianem, a
jednym z partyjnych dygnitarzy,
z którym od pewnego czasu był
w związku. Zaufany przyjaciel

polityka przyznaje, że powodem
rozejścia dwóch panów była
ciąża panny Szar. Stanowczo nie
pochwalamy takich gierek...

ZŁOTA JESIEŃ BLADEJ WIOSNY!
Sarmacja wielkimi krokami przystępuje do realizacji wielkiej
inicjatywy Złota Jesieo, która ma
na celu ponowne uruchomienie
wszelkich możliwych instytucji.
Czy to tylko działalnośd konserwatorska, czy rozpaczliwa próba
ratowania upadającej monarchii? Nie od dzisiaj wiemy, że
Sarmacja ma problem z utrzymaniem nowych mieszkaoców
na dłużej. Może problem nie
tkwi w instytucjach, a w ludziach starego pokolenia??

MIKRONALEZJA 2.0
Mateusz Żandarski ogłasza zakooczenie fazy testowej projektu Mikronalezja 2.0 Jednocześnie ogłasza, że produkt ten
niedługo doczeka się nowego
patcha aktywizującego ludnośd
w nowym paostwie. Zaufany
współpracownik dodaje jednak:
"Żandarm nie ma zamiaru
wspierad starej wersji Mikrona-

lezji. Prawdopodobnie projekt
zostanie przejęty przez Victorię,
a raczej przez klan Hansów"
Czy oznacza to, że użytkownicy
Mikronalezji 1.0 pozostaną pozostawieni na pastwę losu? Nie,
nowy developer już wypuścił na
rynek narzędzia modujące.
Pierwszy dodatek do starej wersji jest już w fazie finalnej, pan
Marcel Hans dopina ostatnie
szczegóły. Mimo to nie pochwalamy postępowania Mateusza
Żandarskiego i jego "Wojny

Kolnów"

AJ JA JAJ, AL-RAJN!
Sułtan uzależniony od szybkich
koni! Okazuje się, że sułtan tego
paostwa wręcz ubóstwia szybkie
i piękne konie hodowane specjalnie dla niego przez Okocziaoskich Indian. Niestety, po tym
jak na jaw wyszło, że połowa
budżetu sułtanatu wydana została na kooskie łby, naród AlRajnu podniósł bunt, co w rezultacie doprowadziło do wprowadzeniu stanu wyjątkowego!
Specjaliści twierdzą jednak, że
wódz za wszelką cenę chce
ochronid konie. Oto prawdziwa
postawa ekologiczna...

SATYRA NA 100 i 2 :D

Na pewno rzuciło Ci się w oczy, że Hansy rosną
jak grzyby po deszczu? Zastanów się czy to aby
nie jest Epidemia!

INDOKTRYNACJA – Felietony odautorskie!
EROTOMANIA W
POLITYCE
Nie od dzisiaj wiemy jak wielkiej inteligencji i jak wielkiego
sprytu wymaga działalnośd
w polityce, która wbrew pozorom nie wymusza takich
zachowao od swoich działaczy. Swojego rodzaju zepsucie wynika z biologizmu człowieka,
a
przynajmniej
z biologizmu człowieka "wodzonego na pokuszenie".
Od lat panuje stereotyp, że
angażując się w działalnośd
polityczną
wchodzi
się
w bagno pełne pułapek, afer
i układów, których zadaniem
jest utrzymanie się elity
u krawędzi koryta. Ludnośd,
społeczeostwo, narody są
święcie przekonane, że ich
majątki są marnotrawione
i zakradane, zaś ślady tych
operacji pozostają ukryte
i niewykrywalne, bo "wszyscy
wzięli w tym udział i każdy
coś uszczkną z tego wielkiego
placka" Ale czy tak właśnie
musi byd?
Psycholog Adam Farlumb
twierdzi, że całe zło tego
świata bierze się z napięcia

seksualnego. Według wyników jego mikronacyjnych
badao politycy starają się
o władzę z bardzo szlachetnych i szczerych pobudek,
jednak zdobyta władza doprowadza ich do kilki faz,
których skutkiem jest uzależnienie, podobne do seksoholoizmu. Farlumb udowadnia, że tuż po zdobyciu
władzy, politycy są bardzo
aktywni, następnie jednak
dostrzegają własne możliwości i zamiast dbad o rozwój
paostwa i realizację programu popadają w prywacjonizm - czyli dbanie tylko
o siebie. Konsekwencją tego
jest wieczne niezaspokojenie
i stres, które wywołują odblokowanie instynktów zwierzęcych. To właśnie na tym
etapie pojawiają się układy,
oszczerstwa i walki, które
odpowiadają starciom samców o samice. Podłoże seksualne jest tutaj ważnym
czynnikiem.
Okazuje się, że politycy
w związku są bardziej powściągliwi, niż ci wolni.
Z badao Farlumba wynika, że
związek rozładowuje częśd
napięcia. Niemniej nie likwi-

duje go. Dlatego też polityk
w koocowej fazie kariery
zazwyczaj staje się takim
politycznym seksoholikiem,
czyli wyznaje zasadę: "nie
ważne z kim, ważne, żeby
byd". To zjawisko powoduje,
że politycy zmieniają ideały,
barwy partyjne, a niekiedy
całkowicie zatracają starą
ideologię.
Czy istnieje możliwośd zapobiegania tego typu zmianom
psychicznym każdego człowieka? Okazuje się, że tak,
zatem należałoby polityków
uświadamiad. Metodą zapobiegawczą
jest
przede
wszystkim
postępujące
zmniejszanie korzyści materialnych ze sprawowania
władzy, na rzecz czynników
takich jak prestiż, honor
i uznanie. Ale czy "chorzy"
politycy podejmą próbę leczenia?
Oceocie sami!

ARDAL COEHOORN

WYŚMIEWACZ SPOŁECZNY!

OTO REKLAMA PARTII VICTORIAŃSKICH
OKIEM ARD. CZY PRAWDZIWA?!

CO W KAJU PISZCZY?
IDZIE NOWE?
Ostatnimi czasy dużo się zmieniło w wewnętrznej
polityce Victorii. Nowy rząd stara się naprawdę zmienid kraj. Premier podobno prowadzi zakrojone na
szeroką skalę badania stanu paostwa i szuka metod
naprawy sytuacji i spowodowania wzrostu aktywności. Jednak działalnośd paostwowa to nie jedyna
działalnośd Coehoorna. Jako polityk niezależny i zatroskany obywatel ostatnimi czasy zaproponował
doktrynę polityczną zawierającą rewolucyjne zmiany
ustrojowe. Tym samym Republika postawiona została w stan najwyższej aktywności.
Kilka dni wcześniej rewolucyjny projekt zmian przedstawił Prezydent Robert Hans, który zmienił podejście do idei v-paostwowości z chaosu w bardziej
uporządkowaną strukturę samorządową. Aktywnośd
polityków BO pokazuje, że są oni zaangażowani, ale
różne projekty z tej formacji świadczą, że ekipa jeszcze się nie dotarła i nie działa spójnie.
Specjaliści jednak uważają, że zmiany są konieczne,
a debata je poprzedzająca to gest wyrozumiałości
i szacunku władz, tym bardziej, że opozycja nie podejmuje bardziej realnych działao motywujących
rządzących do dalszego rozwoju.
Ale i polityczna opozycja nie pozostaje w tyle. Pojawienie się pani Joanny Szar, oraz gwałtowne odejście
Cristiana Flachbetta pokazuje, że po drugiej stronie
.

stołu też zaczynają się przygotowania. Czy okażą się
one na tyle skuteczne, by Zielone Centrum wygrało
wybory? Czas pokaże.
Póki co jedno jest pewne, do Victorii wielkimi krokami idą wielkie reformy!

CZY WYMIENIAĆ SIĘ WALUTĄ?
Na zorganizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych spotkaniu szefów rządów Republiki Victorii
i Monarchii Austro-Węgierskiej odbyły się dosyd
burzliwe negocjacje. Tematem rozmów była propozycja strony Austo-Wegierskiej o wykupie nieokreślonej precyzyjnie liczby waluty narodowej Victorian.
Premier, będący jednocześnie Ministrem Finansów
i Gospodarki nieugięcie bronił jak najkorzystniejszych
rozwiązao gospodarczych dla Victorii. Niestety nieugiętośd strony Monarchii Austro-Węgierskiej doprowadziła do odłożenia rozmów na okres późniejszy. Premier podkreślał, ze rząd zajmie się własną,
indywidualną oceną gospodarek obydwu paostw, aby
móc rzetelnie ustalid poziom wymiany waluty.
Związek Przedsiębiorców Victorii alarmuje jednak, że
umowę należałoby podpisad, ponieważ da ona możliwośd ekspansji na rynek zagraniczny. Z drugiej jednak strony Bank Narodowy nie dopuszcza zbyt dużej
różnicy w kursach walut. Rząd ma trudny orzech do
zgryzienia, ale miejmy nadzieję, że wybrnie z tego
najkorzystniej.

Rozrywka NA poziomie :>

