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Choroba z Leocji - czy jesteśmy 
w niebezpieczeństwie? 

16.03.2020 roku (poniedziałek) Teutońska    
Akademia Medyczna opublikowała wyniki    
badań krwi pacjentki z Leocji. Zauważono      
wzrost leukocytów, neutrofili oraz wskaźnika     
zapalnego (CRP). Dodatkowo powyżej normy     
są markery wątrobowe (ALT, AST). 

Wyniki wstępnych badań podane 22.03     
(niedziela) wykazują, że choroba może być      
wywołana przez tę samą bakterię, którą      
znaleziono w truchle królika ferskiego.     
Pacjentka 0 jest w ciężkim stanie, lekarze       
walczą o jej życie. Obecnie liczba osób       
przejawiających objawy choroby wynosi 313     
(stan z 21 marca), ale chorych z tygodnia na         
tydzień pojawia się coraz więcej. Są      
podejrzenia, że na terenie Sarmacji również są       
osoby zakażone. Polecono objąć kwarantanną     
wszystkie osoby wracające z Leocji oraz      
mieszkające w Ferze. Jeśli jesteś jedną z nich,        
lub miałeś/aś kontakt z taką osobą natychmiast       
powiadom o tym Teutońską Akademię     
Medyczną! 

Teutońska Destylarnia Trunków   
Wysokoprocentowych im. Cesarza Jakoba    
opracowała nowatorską metodę leczenia.    
Polega ona na spożywaniu Wódki Virus.      
Badania prowadzone przez tę instytucję     
wykazały, że produkt ma świetne właściwości      
znieczulające i odkażające, oraz odbudowuje     
prawidłową florę bakteryjną jelit. TAM     
wyraziła zgodę na prowadzenie terapii z      
użyciem owego środka. 

W razie potrzeby Tygodnik “Visenšaft” będzie      
informował państwa na bieżąco o     
najnowszych informacjach w kwestii choroby.     
Życzę powodzenia teutońskim lekarzom. 

 

Pierwsza w Sarmacji 
autonomiczna łódź solarna. 

Sarmaccy naukowcy opracowali projekt    
pierwszej w v-świecie bezzałogowej łodzi     
solarnej. Ma ona ułatwić badania mórz i       
oceanów. 
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Konstrukcja będzie miała wymiary 70x140x35     
cm i wagę ok. 14kg. Łódź sterowana będzie        
drogą radiową, jej maksymalny zasięg ma      
wynosić ok. 1 km od źródła sygnału.       
Wyposażona będzie w kamerę i nawigację      
GPS, która pozwoli na przemieszczanie się po       
ustalonej trasie bez ingerencji operatora. 

Jej zastosowanie jest uniwersalne, w założeniu      
można będzie ją bez problemu rozbudowywać      
o kolejne czujniki i systemy. 

 

Starożytna rzeźba w siedzibie 
Instytutu Kultury Teutońskiej. 

20 marca 2020 roku do siedziby Instytutu       
Kultury Teutońskiej trafiła rzeźba “Śmierć     
Gellończyka” nieznanego autora. 

Naukowcy szacują jej wiek na co najmniej 120        
lat. Rzeźba została wykonana z marmuru i       
przedstawia postać gellończyka przebitego    
teutońskim mieczem. Odnaleziono ją miesiąc     
temu w prawie nienaruszonym stanie podczas      
budowy Auterrskiego Toru Wyścigów    
Konnych. 

Od 23 marca rzeźbę będzie można podziwiać       
przy wejściu do siedziby IKT. 
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