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Książki dla każdego
Nowe punkty na księgarskiej mapie Poznania

Uwaga uczestnicy
16. Poznań Maraton
Informujemy, że na trasie biegu możliwe 

jest wystąpienie zjawiska Miejskiej Pa-
ralaksy. Przed startem zapoznajcie się do-
kładnie z mapą maratonu i uważajcie, by nie 
pomylić drogi. Mimo prognozy wystąpienia 
Paralaksy władze nie zamierzają zmienić ter-
minu imprezy, która tradycyjnie odbędzie się 
w październiku. n

Z OSTATNIEJ CHWILI!
Poszukiwana kobieta, wiek ok. 30 lat, wło-
sy blond, ubrana w elegancki kostium. Ko-
bieta zniknęła w drodze do pracy. Ostatni 
raz widziano ją w „Cukierni przy Rondzie”, 
gdzie codziennie kupowała rogale i kawę 
dla bezdomnej, która przebywała w okoli-
cy lokalu. Policja przesłuchuje świadków, 
m.in. bezdomną będącą w posiadaniu sza-
la i płaszcza zaginionej.  n

n UWAGA! Zgubiłem kartkę formatu 
A4 z  funkcją Rorschacha. Uczciwego 
znalazcę proszę o  kontakt, czekam 
codziennie w  południe przed Okrą-
glakiem. 
n Praca dla fotografa. Zdjęcia na zamó-
wienie wykonywane w plenerach (także 
przemysłowych) na terenie Poznania. 
Wymagania: aparat Leica Schraubge-
winde, rocznik 1931, dyspozycyjność 
i dyskretność.
n „Cukiernia przy Rondzie” serdecznie 
zaprasza na świeże i  pachnące rogale 
świętomarcińskie. Uwaga – nasze słod-
kości odmieniają życie!!!
n Wyrzuć złe wspomnienia! Doktor 
Albert Renert poleca wszystkim nowa-
torską terapię seansów projekcyjnych, 
polegającą na zastępowaniu przykrych 
wspomnień pozytywnymi. Wystarczy 
tylko kilka wizyt, aby poczuć się lepiej, 
a nawet wyśmienicie. 
n Biuro podróży „Kaufmann Pharma-
ceuticals & Automatics” zaprasza na 
wycieczki komfortowymi autokarami, 
wyposażonymi w  bar, Wi-Fi, Paralaksę 
oraz toalety i minikino. Każdy uczestnik 
otrzymuje napoje i  drożdżówki (kon-
sumpcja obowiązkowa). 

OGŁOSZENIA 
RÓŻNE

Czym jest? Skąd się bierze? Jakie są jej skutki? Czy można ją ujarzmić? Na te pytania próbowali odpowiedzieć laureaci trzeciej 
edycji konkursu „Poznań Fantastyczny”. W tym celu dogłębnie zbadali zjawisko miejskiej paralaksy. Sprawdźcie, jakie uzyskali 
wyniki. Ich lektura zawarta w trzynastu opowiadaniach może Wam się przydać. Na przykład, kiedy tramwaj zmieni się w kulę, 
a Okrąglak w stożek. Albo na odwrót. A to tylko jedna z możliwych sytuacji, w jakie może Was wplątać Miejska Paralaksa.

Księgarnia „Paralaksa”, pl. Wielkopolski. 
Duży wybór albumów, powieści, tomi-

ków poezji, przewodników turystycznych, 
poradników, biografii. Ceny bardzo ko-
rzystne, dla seniorów i studentów atrakcyjne 
rabaty. Uwaga Klienci! Prosimy zachować 
ostrożność w  dziale SZTUKA (szczególnie 
we wtorki i czwartki). 

Salon prasowo-literacki, ul. Ćwierćmiej-
ska 17. Zaspokoimy wszelkie gusta i za-

interesowania. W  ofercie m.in.: Reflektor 
Sztuki Współczesney, Suma Technologiczna, 
Narcoticon, Sprężyniada, Ydraulik Smarzędz-
ki, Dziennik Doznański, Cierpienia Nowego 
Transportera, Ilustrowane Aktualności Gim-
nastyczne.  n

Paralaktyczne okular y 
GLLAX. Nowe, rocznik 
2015, produkt posiada atest 
mistrzowski. Proszę o kontakt 
przez lustra, pytać o Gracza 71. 

Kanarek. Ubarwienie 
tradycyjnie żółte (jak koszulki 
reprezentacji Brazylii), oczy 
jak dwa czarne węgielki (czyli 
przypominają węgielki), do tego 

klatka za pół ceny (nie jest złota, 
ale z gatunkowej stali). Kontakt: 
bar dla socjoelektronów, pytać 
o Oksydante lub Velgaza. Jeśli 
nas nie zastaniecie, zapomnijcie 
o ofercie. 

Or yginalna kolczuga noszona 
przez księcia Poznana, 
a później jego syna zwanego 
Poznanem Młodszym, który 

w tej kolczudze zginął z rąk 
Popielidów.

Dywan (wraz z zawartością). 
Dywan w dobrym stanie, 
jedynie trochę poplamiony 
i prawdopodobnie nawiedzony. 
Od dłuższego czasu nie 
wykazuje aktywności, ale 
z demonami nigdy nie 
wiadomo. 
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