
ŠOK: Úředník roku kouzlil až dokouzlil
Mosi Tatonga, úředník, který byl opakovaně vyhlášen úředníkem roku za plnění své služby ve prospěch Císařství, 
byl uvězněn a nyní čeká na spravedlivý soud. Mosi, který se proslavil velmi úspěšným výběrem daní, si zřejmě ne vždy 
počínal v mezích zákona. Jak se Sluncesvitu podařilo zjistit, vyšetřovatelé CVO obvinili Mosiho z velmi závažných 
zločinů, kterých se dopouštěl při vykonávání veřejné služby. O co konkrétně šlo nechtěli vyšetřovatelé prozradit. Nám 
se však podařilo spojit s jedním z poškozených (jeho jméno redakce zná):
“Jako každý rok jsem si po sklizni přichystal do rendlíku berně, abych měl jistotu, že je zaplatím. Jenže když přišel 
Tatonga, zlaťáky v rendlíku nebyly. 
Podezíral jsem starou, že je utratila za střevíce, 
ale málem jsem dostal po čuni, co si to jako dovoluji. 
Nakonec mi nezbylo než se vydat z rezerv a Tatongovi 
zaplatit. Jenže mi to nedalo. Nejsem blbý, každý rok si 
dávám berň do rendlíku a rendlík dobře schovávám. 
Pak jsem potkal v knajpě souseda a ten se mě ptal, 
co že u mě berník podruhé pohledával. Tož jsem myslel, 
že se soused zbláznil, vždyť Tatonga byl u nás jen jed-
nou. Ale soused si trval na svém. Málem jsme se por-
vali, ale nějaký cizinec nás roztrhnul a mě povidá, 
že na mě berník zkusil asi nějaké čáry. 
Tak jsem to nahlásil a měsíc na to jsem šel na výslech, 
kde si mě vyptávali takoví páni ve špičatých kloboucích. No a pak jsem se dozvěděl od souseda, že berníka zatkli...” 
Zeptali jsme se vyhlášeného advokáta Romana Svatouška, co si o případu myslí. “Jedná se o jasné zneužití magie ve 
vlastní prospěch. Kouzla, která nutí dělat poškozené něco proti jejich vůli, je závažný zločin. Příběh, který jste mi pop-
sali, je ukázkovým příkladem. Mosimu hrozí i hrdelní trest, rozhodně mu přitíží, že zneužil své úřední moci a že klamal 
především chudé a bezbranné.”

Slavnosti sklizně v Božaku znovu ožívají
Tradiční slavnosti Sklizně opět oživí ospalé provinční městečko Božako a promění ho na výstavní skříň módy a ele-
gance. Jako každý rok zavítají do Božaka přední návrháři Olivového kraje, aby určili směr, kterým se bude móda ubírat 
v následujících měsících. Po smrti Hildy Houskové bude soudcem a katem módy její snacha Diana. Ta dala již dopředu 
najevo, že se nespokojí s opulentními modely minulých let, kdy množství zlata a drahého kamení určovalo vítěze. 
Diana se nechala slyšet, že od šatů očekává ladnou rafinovanost podtrženou jednoduchou elegancí s nádechem tajemna. 
“Šaty by měly být jako artefakt - legendární, propůjčující svému majiteli až nadpřirozenou moc. 
Každý, kdo je spatří, je okamžitě pozná a vybaví se mu příběh, který za nimi stojí”, prozradila Diana naší reportérce 
(celý rozhovor v příštím čísle Sluncesvitu).
Nu, jsme sami zvědavi, kdo z předních návrhářů - Leo Titon či Gregore Amrani - bude schopen se oprostit od zlata a 
drahého kamení a vsadí na přání Diany. Nebo překvapí neznámý mladý tvůrčí talent stejně jako před dvěmy léty?


