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TAJEMNICZE ZNALEZISKO NA PÓŁWYSPIE MŁOT 

 

Na Półwyspie Młot, najdalej na północ wysuniętym regionie Bialenii, grupa 

turystów wchodzących na Wilczy Szczyt (610 m n.p.m.) odnalazła w leśnej 

gęstwinie tajemniczy krąg kamienny, nieopisany w przewodnikach 

turystycznych. Jak ustaliła nasza redakcja, miejsce to nigdy nie było badane 

przez archeologów. Nie jest znana data jego powstania. Zaskakuje fakt, że 

dotychczas nikt z licznie przybywających w te strony turystów nie zwrócił 

uwagi na tak interesujący obiekt! 

 

 

 

Choć dr Edmund Renap z Uniwersytetu Bialeńskiego w Wolnogradzie 

zapewnia, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z klasycznym 

kurhanem, nie wszyscy są tego zdania. Radiesteci z Bengazijskiej Grupy 

Badań Psychotronicznych odkryli w okolicach kręgu niezwykle silną, 

negatywną energię. Stanowczo przestrzegają przed samodzielnymi 

wyprawami w to miejscu, a tym bardziej przed zabieraniem ze sobą kamieni 

z tajemniczego miejsca. 

Bialeński internet aż huczy od spekulacji. A co Państwo sądzą o tajemniczym 

znalezisku z Półwyspu Młot? 

 

 

 

 



 

 

  

 

WAMPIR-NIETOPERZ NAD ORLICZEM 
 

Na granicy pomiędzy Pustynią Bengazijską a jahołdzkimi Górami Orlimi 

znajduje się średniej wielkości miasto Orlicz. Rzadko słyszymy o nich w 

mediach, jest to typowy przedstawiciel bialeńskiej prowincji. Kultura aharska 

przenika się tutaj z jahołdzką, a Islam z chrześcijaństwem.  

Przed dwudziestoma laty po raz pierwszy Bialenia usłyszała o paranormalnej 

historii tego miejscach, która być może jest dłuższa niż moglibyśmy się 

spodziewać. W maju 2001 r. viralem w ówcześnie raczkującym w Bialenii 

internecie stał się film przedstawiający „wampir-nietoperza”, jak go 

popularnie nazwano, nad orlickim ratuszem. Początkowo potraktowano to jako 

żart, choć wielu wówczas jeszcze nieobeznanych z technikami fotomontażu 

internautów zaczęło zastanawiać się nad sposobem przeprowadzonej 

mistyfikacji. 

Sprawa stała się głośna, gdy w czerwcu uczniowie miejscowych szkół średnich 

zaczęli donosić o obserwacjach tajemniczej istoty. Szkoły i lokalne władze 

bagatelizowały problem, licząc na to, że młodzież przez okres wakacji znudzi 

się opowiadaniem nieprawdopodobnych historii. 

 

 

 

Tak się jednak nie stało, wręcz przeciwnie, w okresie wakacji również 

przybywający w Góry Orle turyści widywali tajemniczą bestię, zwłaszcza w 

okolicach Jaskini Nietoperzy i Jaskini Wampirzej! 

 



 

  

 

 

Z dużym opóźnieniem, ale jednak śledztwo musiała wszcząć lokalna policja. 

Do Orlicza pod koniec lata zjechali się dziennikarze z całej kraju, licząc na 

to, że uda im się zaobserwować tajemnicze zjawisko i zrobić zdjęcie na 

pierwszą stronę najpopularniejszych czasopism. Choć wielu z przybyszy 

opowiadało później, że istota zwana też Bathmanem lub Mothmanem została 

przez nich ujrzana, żadne ze zrobionych zdjęć nie udowodniło jego istnienia.  

 

Wkrótce sezon ogórkowy dobiegł końca, a wraz z nim zainteresowanie 

tematem, zwłaszcza, że tajemniczy obiekt coraz rzadziej pojawiał się nad 

Orliczem i okolicznymi górami. Wydawać by się mogło, że zjawisko 

dobiegło końca, a nam pozostało jedynie zastanawianie się nad jego naturą… 

 

Tymczasem w listopadzie br. otrzymaliśmy aż trzy nowe relacje 

o przelatującym nad okolicą wampirem-nietoperzem. Nasi reporterzy udali 

się na miejsce, by dogłębnie zbadać sytuację. Raport już wkrótce! 

 

 PRYWATNA SZKOŁA MAGII I WRÓŻBIARSTWA W WOLNOGRADZIE OGŁASZA NABÓR NA KURSY NA 

NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH: 

- WRÓŻBITA, 

- ZIELARZ, 

- RADIESTETA. 

KAŻDY KURS TRWA 10 MIESIĘCY, ŁĄCZNA CENA: 1000 BIALENÓW. TEL. 666666666 



 

  

 

CO PŁYWA W OKOLICACH REKINOWA? 

 

W Rekinowie nad Zatoką Rekinów, w okolicy Półwyspy Lisewskiego na 

północy Bialenii, po raz pierwszy od XIX w. przypomniano sobie na własne 

oczy, skąd pochodzi nazwa miasta. W ciągu minionego lata kilkanaście osób 

wypoczywających na okolicznych plażach zaobserwowało z daleka 

tajemnicze, ogromne zwierzę morskie. Nikomu nic się nie stało, a obecności 

rekina nie udowodniono, ale dla uspokojenia opinii publicznej zamknięto 

wszystkie plaże nad Zatoką Rekinów. 

 

 

 

- W Zatoce Rekinów z całą pewnością nie ma rekinów – zapewnia dr Adam 

Czarnobrody z Instytutu Oceanografii Akademii w Mesjano. Nie wszystkich 

jednak zadowalają takie stwierdzenia. Mieszkańcy i turyści zastanawiają się, 

jakie inne zwierzę mogło zostać zaobserwowane przez tak wiele osób?  

Sama nazwa wskazuje na to, że obserwacje tego typu w przeszłości musiały 

być częstsze. Dlaczego naukowcy nie chcą poważnie podejść do nurtującego 

wszystkich zagadnienia? 



 

 

CZY PREZYDENT FARADOBUS MA KONTAKTY 

Z REPTILIANAMI? 

 

Na koniec temat nieco humorystyczny… a może niekoniecznie. W bialeńskiej 

i międzynarodowej memosferze od dłuższego czasu popularny jest pogląd, że 

Helwetyk Romański jest reptilianinem, a tworzone przez niego systemy 

informatyczne, a zwłaszcza ISM (Instytut Statystyk Międzynarodowych) są 

narzędziem służącym do przejęcia do władzy nad mikroświatem.  

W ostatnich tygodniach bialeńscy internauci zaczęli zastanawiać się, czy 

Ametyst Faradobus, regularnie odwiedzający Leocję i utrzymujący przyjazne 

relacje z Romańskim, również nie jest jaszczuroczłowiekiem. Świadczyć 

o tym ma jego pozytywny stosunek do funkcjonowania reptiliańskich tworów, 

których autorem jest Romański (a może inni przedstawiciele jego rasy, którzy 

się nam nie ujawniają?!), a także rzekomo jaszczurzy wzrok Prezydenta 

Bialenii. 

Jak sądzicie, czy coś może być na rzeczy? 

 

 


