
Císařství zamořili špióni cizích mocmostí
Úplnou náhodou se Danek Havran 
Smištík, jeden z našich externích 
redaktorů, pohybující se jako bývalý 
důstojník CVO, volně po všech krajích, 
dostal k velmi závažné informaci, 
týkající se pohybu podezřelých osob na 
území Císařství. Nelze nyní říci, kterých 
konkrétních krajů se týká, nicméně je 
jasné, že by se měli lidé, a to zejména 
ti, kteří mají přístup k důvěrnějším 
materiálům, měli mít na pozoru před 
neznámými zvědavci. 
Vyvstává samozřejmě otázka jak 
poznat, zda se jedná o zvědavého 
souseda, klepnu nebo skutečného 
špióna a vyzvědače důležitých in-
formací? Zeptali jsme se proto 
uznávaného hlavoznalce profe-
sora Frigmunda Soida. “Špióni, ne-
boli informační vyzvědači, jak je 
označujeme v odborné literatuře, se 
řadí do několika kategorií: Do katego-
rie A se řadí vyzvědači obyčejní. Ti se  
vyznačují nuzným zjevem, který jim 
má pomoci zapadnout mezi (s prom-
inutím) lůzu, která sice nezná infor-
mace detailní a důležité, ale dostanou 
se k nim informace všelijaké, které 
pak lze použít špióny dalších kategorií. 

Sedmijezerní 
rybománie 

Konec hladomoru v Císařství? Bo-
hatství i pro Sedmijezeří? Štěstí v 
neštěstí? Rybománie? Všechna tahle 
hesla se šíří jako přílivová vlna všemi 
směry. Odkud? Z Kraje u sedmi jezer. 

Dlouhé jezero, Malé jezero, jezero Dlu-
gie, Hraniční řeka, ale i téměř veškeré 
rybníky či jezera se totiž prakticky za 
jedinou noc naplnily rybami v tako-
vém rozsahu, že voda v nich je sotva 
patrná a tíhou ryb vylévající se toky 
vyplavují na břehy pstruhy, líny, ka-
pry, sumce, ba i cizokrajné a neznámé 
druhy vodních tvorů. “Už nikdy neb-
odeme hladověť, všecko pude do sudou  
nebo usušit a štandopéde loďou do os-
tatných krajou,” nechal se slyšet Bořek 
Udica, obchodník od Malého jezera. 
“Je mi jasné, že esi zaváháme, pude 
cena doule,” dodal a s heslem “Kdo 
zaváhá, nezbohatne,” odběhl směrem 
k malému přístavu, kde jeho pohůnci 
zrovna nakládali sudy plné ryb, které 
nasbírali přímo u mola. Je tedy jasné, 
že tento rok nebude o ryby na našem 
jídelníčku nouze, a to za cenu více než 
příjemnou. 
Přejeme i 
Vám do-
brou rybí 
chuť.

*

Druhou sortou jsou vyzvědači          
městští. Ti jsou zřejmě největším 
nebezpečím pro Císařství, jelikož nejen, 
že je jich mnoho, ale objevují se vždy 
a všude tam, kde se něco děje a dokáží 
díky své inteligenci a tréninku nenásil-
nou formou získat informace, aniž 
by v dotazovaném vzbudili sebemenší 
podezření. Je zaznamenán nejeden 
případ, kdy ale vyzvědač městský měl 
k dispozici další nebezpečný druh 
vyzvědače, označovaného také jako 
vyzvědač brutální, neboli “mlátička”. 
Ten se používá na špinavou práci, a 
co se nepovedlo dostat z vyslýchaného 
po dobrém na veřejnosti, vymlátila 
mlátička z dotyčného v soukromí. 
Poslední kategorií jsou elitní špióni 
trénovaní nejen v oblasti získávání 
informací různými (i nelegálními) 
metodami, jako jsou mučení, ov-
ládání základních forem magie mysli, 
ovlivňování nebo technik převleků a 
tak podobně. Těch sice není údajně 
mnoho, ale o to nebezpečnější je pro 
“vyslýchaného”, když na takové in-
dividuum narazí. Ten je údajně na-
sazován do těch nejdelikátnějších a 
nejdůležitějších lokalit a akcí. 
Nutno podotknout, že existenci této 
kategorie není možné potvrdit reál-
nými důkazy, jelikož se dosud nikdy 
nepodařilo živého špiona této sorty 
odhalit, odchytit, případně dokonce 
vyslechnout,” dodal profesor Soid. 
Císař, ale také redakce Sluncesvitu 
považuje za zásadní takovou informaci 
zveřejnit, protože by mohlo dojít k 
úniku důležitých informací do nevhod-
ných uší vetřelců, nepřátel a rozvracečů 
našeho už desetiletí fungujícího zřízení. 
Mějte se proto na pozoru a jakékoliv 
pokusy výše popsané hlaste nejbližší 
služebně CVO, posádce císařské gardy, 
případně i místní městské stráži. 
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