
Císařství zaplaveno uprchlíky z Ostrovů
Už dříve jsme Vás informovali o až nepřirozených záplavách v Pobřežním kraji. Čas postupně hojí rány a tesaři, 
truhláři a loďmistři mají plné ruce práce s opravou poničených lodí. Pozitivní pro ně, ale naopak pro majitele plavidel, 
cena jejich práce se teď několikanásobně zvýšila. Následkem toho se bohužel stalo už několik neštěstí, kdy po domácku 
nebo neodborně a v rychlosti opravené plavidla skončila na dně a zaznamenáváme i několik pohřešovaných námořníků. 
Jenže to není zdale- ka to nejhorší, co chceme 
našim čtenářům sdělit. Rozmary počasí 
totiž nepřinesly škody jen na pobřeží, 
ale podle posled- ních událostí také na 
okolních ostrovech a ostrůvcích. A právě z 
nich se do Císařství v posledních dnech dostávají 
vlny nechtěných cestovatelů, kteří podle 
všeho přišli o všechno právě po nedávných prob-
lémech s počasím. My, redaktoři bychom 
neradi působili mezi lidmi (a pochopitelně 
dalšími rasami) pan- iku, ale tato individua, z 
nichž většina nikdy neuměla jazyk Císařství, 
je negramotná a působí nevzhledným, až 
odpudivým dojmem, nemá mezi civilizovaným 
obyvatelstvem naší země co dělat. Bohužel to 
zatím vypadá, že tito “návštěníci” mají mezi císařskými mocnými zastání. Zaslechli jsme zvěsti, že Rada už řeší (doslova 
se prý pohádala), kolik který kraj “dostane” k dispozici přistěhovalců. Sluncesvit zjistil (opět neoficiálně), že je údajně 
velký zájem o tyto lidi hlavně proto, že jsou považováni za levnou pracovní sílu. Takové praktiky ale Císařství dávno 
nepodporuje, a tak budeme  vše i nadále sledovat a budete dále informováni, jak se situace kolem těchto chudáků vyvine.

Chlast, slast
Jaké to muselo být v první chvíli 
překvapení, když se osamělý strážce 
pustiny v Ledovém kraji Jeník Hrb 
vydal jako každý jiný den na obhlídku. 
Na pobřeží upoutala jeho pozornost 
obrovská hromada harampádí. 
Při bližším ohledání nalezl mezi kusy 
dřeva spoustu neporušených soudků 
neznámé tekutiny. Podle zápisků jeho 
nástupce měl Jeník obrovské štěstí, 
že měl být po několika dnech vystřídán, 
protože jinak by mu po čtrnáctidenním 
maratonu ochutnávání všech soudků, 
už zřejmě nebylo pomoci. 

Masakr ve Staré osadě
Zrodil se nový masový vrah? A to dokonce mezi hlavními představiteli  měst a 
obcí? Těžko soudit, ale právě jako soudce (bohužel samozvaný) , se ukazuje po-
dle anonymního psaní jeden z nově dosazených správců malého městečka Stará 

osada na zapadlém konci Horského kraje. Neznáme 
zatím detaily, ale na cestě na místo už je jeden z 
našich zkušených všepisců, který prověří, zda zvěsti 
o nadměrném využití trestů smrti oběšením, a to i 
za malicherné přečiny, jsou pravdivé, nebo se jedná 
jen o pokus očernit Harolda Skrčka, který byl před 
několika měsíci do Staré osady dosazen. Dle našeho 
soudu jsou soudy o krvežíznivosti tohoto správce, 
soudě podle kusých zpráv z oficiálních zdrojů, 
poněkud přehnané. Další informace přineseme v jed-
nom z dalších čísel Vašeho nejoblíbenějšího čtiva.


