
Vlna solidarity míří do Pobřežního kraje
Na Pobřežní kraj se valí další vlna. Ne, nemusíte se bát další katastrofy. Tentokrát se jedná pouze o vlnu solidar-
ity, která se směrem k tomuto Bohy trestanému kraji vydala ze všech směrů Císařství. Po zveřejnění článku o přírodní 
katastrofě ve Sluncesvitu došlo k nevídané věci. Ze všech krajů proudí do Pobřežního kraje stovky povozů s pomocí, či 
lidmi, ochotnými pomoci potřebným. Kromě potravin, nářadí, přikrývek a píce pro dobytek je totiž možné spatřit i pov-
ozy plné dobrovolníků, kteří nechtěji jen nečinně sedět a číst si o neštěstí druhých. “Přerušil jsem studium na univerzitě. 
Kde jinde se namanu ke stavbě domů než na místě, kde jsou zoufale potřeba”, odpověděl Julek Kladívko z Železného 
kraje. “Je to zázrak a důkaz jednoty Císařství”, prohlásil starosta Vlnolamu, A hned dodal, že až Pobřežní kraj opět 
povstane do své původní krásy, vrchovatě se odmění všem, co přijeli pomoci. Do kraje ale bohužel neproudí jen lidé s do-
brým srdcem. Objevují se první případy rabování a plundrování. Lidé zakládají domobrany, protože nevěří, že je strážci 
zákona ochrání. Starosta Vlnolamu však říká: “Musíme předně pomáhat přeživším, chránit majetek je až druhořadé. 
Každý, kdo bude přistižen při rabování, bude krácen na hrdle. A to bez soudu.” Na závěr dobrá zpráva pro všechny 
obyvatele Pobřežního kraje. Redakce Sluncesvitu se rozhodla, že příští náklad Sluncesvitu bude v kraji dáván zdarma.

Aneb, s nabroušenou sekerou nejdál dojdeš. S těmito a podobnými 
příslovími se zřejmě řídil známý Nalrund Drtihruď a jeho parta trpasličích 
parťáků, když se vydali do Ostrých skalisek na trollí hon. Tam, kam si 
netroufli ani císařští vojáci, aby zajistili klid na obchodních stezkách, 
musel nastoupit proslulý Nalrund. Mistr trpaslík byl na slovo skoupý a celou 
akci komentoval slovy: “Byli tam a už tam nejsou”.“ Nám se podařilo zjistit, 
že hon musel být pěkně divoký. První obchodníci, co po několika měsících opět 
prošli skalisky, vypověděli reportéru Sluncesvitu, že se stezka proměnila doslo-
va v krvavou řeku. “Nikdy jsem neviděl takovou hrůzu. Když si představím, 
že Nalrundova družina čítá pouhé čtyři vousaté a mrtvol tam bylo nepočítaně, 
musela to být přesila minimálně deset na jednoho,” s obdivem, mísícím se s 
bázní, prozradil Vojta Držka, který obchodníky provázel. Zeptali jsme se také 
představitelů Železného kraje, proč nezasáhli dříve a proč opět prostý lid tahal 
z trollí kaše Drtihruď. “Situaci jsme dlouhodobě monitorovali a analyzovali. Útok na trolly byl zařazen do národního 
plánu obrany proti vnitřnímu nepříteli a čekal na schválení u příslušného úřadu.” Když jsme se byli zeptat na onom 
příslušném úřadu, dozvěděli jsme se: “Vyjádření je jednoduché, uvedená problematika nám nepřísluší.” Tak jen doufejme, 
že až se objeví trollové před našimi domovy, “zaúřaduje” Nalrundova sekera s tříocasými wyvernami na topůrku dříve, 
než naše úřady zjistí, komu problematika přemnožených trollů vlastně patří.

Kolik trollů skolíš, tolikrát jsi trpaslíkem


