
Katastrofa - Pobřežní kraj pod vodou
Velké problémy ve velkém kraji. Pobřežní kraj čelí největší přírodní katastrofě v historii Císařství a možná ještě dále. 
Jasné je, že tento rok bude pro obyvatele tohoto jindy bohatého kraje, který těží zejména z rybolovu a lodní dopravy, 
velmi krušný a ovlivní dění v celém Císařství. Během jedné noci totiž přišel minimálně o polovinu Císařské flotily a dvě 
třetiny soukromých lodí, loděk, bárek a dalších vodních dopravních prostředků. 
“Ačkoliv nemám toto přirovnání rád a nikdy ho nepoužívám, přišlo to doslova jako blesk z čistého nebe. Teda spíše 
řádění blesků, protože tolik jsem jich za jedinou noc v životě neviděl. A pořád měnily barvu, a taky měnily směr a ja-
koby vyhledávaly kotvící lodě. A těch hromů. A pořád, jako bych slyšel v tom dunění a hřmění nějaké hlasy,” kroutil 
hlavou zjevně otřesený přístavní dělník Bedřich Motovidlo, který jako jediný zůstal v přístavu a viděl řádění živlů 
na vlastní oči. Těžko posoudit, zda všechna slova můžeme brát vážně, protože z něj ještě ráno při vyproštění z klády, 
ve které byl uvězněn, a která jej také zřejmě zachránila od stejného osudu jako potopené lodě. Pan Bedřich byl cítit 
rumem a pálenkou i ráno, kdy jsme s ním dělali rozhovor. Jasné ale je, že bouře, uragán a všechny další živly, které se 
pobřežími celého kraje prohnaly, zanechaly po sobě obrovskou spoušť. Zatím nemáme oficiální informace o škodách, ale 
dodávky veškerých surovin a ryb pro Císařství budou zcela určitě nějakou dobu ochromeny a dá se očekávat skokové 
zvýšení cen. Celý případ budeme samozřejmě nadále sledovat. 

Bohatý rok?
 Možná to bude znít v kontextu s 
první zprávou divně, ale podle prvních 
odhadů to vypadá na mimořádně 
plodný rok Vinného kraje. Zejména co 
se týče vinné révy na jižních svazích 
celého kraje. Jak prozradil Slunces-
vitu předseda cechu vinařů Roland 
Šedivous, za dobrým výsledkem je 
poctivá celoroční práce a starost o 
vinohrady. “Vinařství není práce, 
vinařství je vášeň,” dodal s úsměvem. 
Nám nezbývá než doplnit podrobná 
čísla. Z celkem 172 hektarů vinic se 
podařilo sklidit 14 milionů mincí kval-
itních hroznů, což představuje výnos 
82 tisíců mincí hroznů na hektar. 
Očekávaná produkce vína se pohybuje 
na úrovni 650 tisíc čtvrtek. Máme se 
věru na co těšit.

Krádež za bílého dne? 
Během tradiční výstavy Matka Země, kterou každoročně pořádá svaz 
horníků z Králova Ostrohu, došlo ke krádeži vzácného kamene s poetickým 
názvem Pomněnka. Tento desetikarátový světlemodrý skvost ještě donedávna 
patřil Ambrosi van der Vrekovi. Nejprve o krádeži nikdo nejprve ani netušil. 
Teprve při samotné výstavě zjistil slovutný kámenolog Stefan di Granito, že 
tyrkysová Pomněnka je ve skutečnosti (téměř) bezcenný spinel. 
Toto prohlášení vyvolalo mezi di Granitem a van der Vrekem prudké vášně, 
které při podrobném zkoumání přešly u van der Vreka k nekontrolovatelnému 
nadávání, poté pak hořekování a lkaní. Na jeho nekonečné naléhání a stížnosti 
bylo okamžitě zahájeno vyšetřování, a na celou událost bylo uvaleno přísné 
informační embargo. Nám se však z důvěryhodného zdroje podařilo zjistit, 
že ke krádeži Pomněnky a její záměně za spinel, došlo již při samotném trans-
portu vzácného drahokamu na výstavu. Vzhledem k tomu, že bezpečnost 
transportu zajišťovaly samotné císařské bezpečnostní složky, jedná se o 
kardinální ostudu tohoto jinak váženého sboru. Sám Ambros pak žádal o 
vypuštění Pravdonošů k nalezení zlodějů. Naštěstí žádosti nebylo vyslyšeno a 
Ambrosovi tak nezbylo nic než oči pro pláč a bezcenný spinel. 


