
Mistrovství se blíží, pozor na změny pravidel
Den D se blíží!! Jste připraveni na pořádnou akci? Redaktoři Sluncesvitu ano, a proto vycestovali do všech koutů 
Císařství a monitorují stavy příprav jednotlivých krajských týmů na souboje v bludištích, aréně nebo řešení logických 
úkolů. Pomalu ale jistě se rozbíhá i sázkový systém, ať už legální, nebo skupinky černých sázkařů, na které se císařští 
letos chystají a provozovatele nelegálních sázek řádně potrápit a trestat. Ačkoliv asi není nikdo, kdo by nevěděl, o co 
za zhruba dva týdny půjde, v tomto dílu si představíme základní informace o Mistrovství a také o pravděpodobných 
reprezentantech jednotlivých krajů. 
Velké sebevědomí vykazovali milovníci rumu, speializující se na lesní tance a zastupující Pobřežní kraj. Otázkou je, zda 
pochopili, že se nebude jednat o tvorbu alkoholového oparu, který dokážou tvořit do neuvěřitelných tvarů. Také Vinný 
kraj řeší problém poté, co někdejší opory opustili kraj neznámo kam a vypadá to, že přijedou osiřelí borci přímo od míst-
ního výčepu. Nepříliš přesvědčivě také působila Tragická skupina z kraje Řemeslníků, nasvědčujíc, že tento kraj se více 
soustředí na práci a výdělky, než na Mistrovství, kam zjevně delegoval méně zkušené borce. Podobné problémy řešili 
lidé z Olivového kraje, kteří budou povolávat pouze nějaké pasáky ovcí. Další oříšek pro sázkaře připravil kraj Solný, 
zastupovaný skupinou, jenž cestuje s motykou ve znaku a je zjevně silově zaměřená. Údajně je povolávána z podzem-
ních pater solných dolů. Na fyzickou sílu sází také kraj Železný, za který nastoupí zřejmě černá skupina kopáčů uhlí, 
vykazující obrovskou sílu paží, ale myšlení bude zřejmě trochu problém. Kraj Kopcovitý řeší také problémy s nechtěnou 
reprezentací a sbírá zástupce po všech kopcích. “To bude zase sebranka,” hodnotil nábor jejich trenér. A Ledový kraj?? 
Ten dokonce musí spoléhat na úplně poslední hlídku, na kterou hledači týmu narazili. Také v Kraji u sedmi jezer museli 
“verbíři” na lodě a plavili se po všech možných tocích a zlobřích řekách, aby našli ty správné hochy na Mistrovství. 
Zdá se, že narazili na ty pravé a možná se bude jednat o černé koně soutěže. Horský kraj bude tradičně spoléhat na 
spolek kolem páně Hellera, který pokaždé patřil do špičky soutěže. Tradičními ozdobami Korálového kraje ověšený ve-
litel Blumík a jeho skupina by měla těžit ze zkušeností nabytých v předchozích ročnících. Dosud čekáme na delegaci z 
kraje Lesů, luk a hájů a Křišťálového kraje, ačkoliv se proslýchá, že bude sázet na výběr nějakého šikovného a fešné 
Aerdin. Co se pravidel týče, vypadá to, že letošní ročník bude sázet na rozvolnění a umožní mnohem větší kombinace 
síly, ale i magie. Bude tedy hodně záležet nejen na výkonech na Mistrovství, ale také na důkladné a pečlivé přípravě.“

Zoufalá věštkyně prorokovala konec světa
Den D se blíží!! Zvláštní paralelu řeší císařské všetřovací oddíly poté, co Solnohradem proběhla věštba Harakate 
Fešné. Tato provokatérka ze skupiny Husy z Kojot proslula několika podobnými věštbami jako záplavu kobylek ve Vin-
ném kraji, krvavé řeky v Sedmijezeří, ohnivý déšť pálící veškeré nástroje v Řemeslném kraji nebo hromadná úmrtí dětí v 
Ledovém kraji. Nikdo to ale většinou nebral moc vážně a tuto zvrácenou osobu měli za bláznivou. Tentokrát ale zřejmě 
zašla přéliš daleko. “Celé Císařství zaplaví nepokoje,” hlásala téměř 
v afektu. “Lidé začnou živořit, úroveň měst upadne,  lidé se vrátí do 
temných věků. C*******í padne a svět se zbortí. Jen silní přežijí,” 
pokračovala než ji násilně odvedli strážní a od té doby ji nikdo ve městě 
neviděl a otázkou zůstává, proč a kam bylo toto individuum “uklizeno”. 
Přestože tato zpráva je z kategorie fanstasmagorií ztřeštěné šílené staré 
panny, věříme, že po dlouhé době se naši čtenáři po sérii nepříjemných 
zpráv konečně také trochu pobaví. 


