
Pravdonošové konečně vypuštěni!!!

Vyneseny vysoké tresty za podvod
Takzvaná Solnohradská solná aféra se přesunula do závěrečné fáze. Obvinění Hugo Libůstka, Rudi Pěnkava a Lada 
Studánková dopadli u soudu velmi neslavně. Známí solní obchodníci dostali za pančování vzácné růžové soli, do které 
přimíchávali různé alchymistické směsi a kvůli tomu došlo k přiotrávení desítek významných občanů Císařství velmi 
vysoké tresty. Oba čekají nepříliš útulné žaláře, a to na dobu celých 10 let. Dále obviněným propadl veškerý majetek ve 
prospěch Císařství. Obvinění při vyhlášení rozsudku hlasitě protestovali a Lada Studánková se dokonce rozplakala. 
Ani to ale soudce neobměkčilo. Naopak žalobce Přebor byl s rozsudkem nadmíru spokojen: “Nedokážu si představit, 

že by soud rozhodl jinak. Obvinění jsou zkušení alchymisté, kteří si 
byli vědomi rizika podvodů se solemi tohoto typu. Trest smrti by byl 
adekvátní, ale po Císařském nařízení bylo možné doplnit trest žaláře 
pouze o trest propadnutí majetku.” Reportéři Sluncesvitu se snažili 
získat komentář od odsouzených těsně před tím, než je strážní 
odvedli do žaláře. “Tohle je vražda zaživa!”, stihl zakřičet Rudi 
Pěnkava. “Můj dům, mé poklady, vraťte mi mé zlaťáky!” zoufale 
křičel Hugo Libůstka do davu novinářů. Je otázkou, co je pro od-
souzené větší trest. Zda-li roky strávené v žaláři či zabavený majetek.

Bylo zřejmě jen otázkou času, kdy k tomu dojde. Po sérii násilných vražd v Hamrech již definitivně přetekl pohár 
trpělivosti i starostovi města Žitomírovi Kůrkovi. Jestli to bylo pod tlakem obyvatel Hamrů, stále častějšími dotazy 
zástupců našeho občasníku, nebo intenzivnějším vyšetřování správce Železného kraje Ruslava Járna, 
kterému významně klesly příjmy do pokladnice za poslední rok, to nevíme. Jisté ale je, že Kůrka definitivně odeslal 
žádost, které bylo nakonec vyhověno a Pravdonošové byli posláni do Železného kraje. Nic jiného ale nešlo čekat. 
Vždyť Kůrkova liknavost a ledabylost při řešení 
tohoto problému stála sedm nevinných životů 
Hamerských občanů a ti ostatní už začínali proti 
svému představiteli osnovat různé pikle od pom-
luv, šuškandy, veřejných shromáždění, až po vrhání 
všelijakých výpěstků či výměšků roztodivných 
živočichů. Tak jako tak, nyní Žitomír Kůrka pot-
vrdil, že Ruslav Járn schválil vypuštění Pravdonošů 
k objasnění hrůzných vražd. Hamerští se musí jen 
modlit, že Pravdonošové chytnou skutečného vraha, 
a nikoliv jen způsobí další oběti. Vzpomeňme fatální 
selhání Pravdonošů z Doliny ve Vinném kraji. Tehdy 
k pěti rituálně zavražděným dívkám přibyli další čtyři nevinní mladí muži, než bylo rozhodnuto, že v tomto případu 
Pravdonošové svůj úkol nedokážou splnit a než byli konečně odvoláni.


