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MISTR ŠTĚTCE A BAREV
Kulturní sloupek Franze K.

Celoevropskou senzací je benátský ma-
líř Bruto Gritti. Jeho umění svět nejen 
dokonale zachycuje, ale také žertovně 
pozměňuje a dotváří. Vrcholným jeho 
číslem v průběhu slavnostní vernisáže 
výstavy bylo vytažení bytosti ze světa 
obrazu přímo do našeho světa a její ně-
kolikeré úpravy v průběhu večera. Nic 
naplat, to fotografie nikdy nedokáže.

KuRIozITA Vydání:
Vraždy v Bouloňském lesíku

V Pařížském Bouloňském parku, přileh-
lém k mezinárodním ambasádám, došlo 
k další vraždě. Pařížská policie oproti 
všem zvyklostem případ řeší, na rutin-
ním zohavení člověka nejspíše hybridem 
totiž postavil regent a manducarim-
periál Hasmodiah celou svou řeč před 
Národním shromážděním. V ní vyzval 
k nutnosti okamžitě zavést v zemi lepší 
pořádek skrze segregaci lidí do tří kru-
hů. Jakási neznámá služka tak možná 
vstoupí do historie.

Osm let po připojení Saska a dva a půl roku po tzv. Krvavém parlamentu Ocelová Císařovna přičleňuje Bavorsko. Poslední 
ze svébytných německojazyčných panství Evropy tak bylo anektováno.

Dle oficiálního komuniké Císařovny nepřijal bavorský král její podmínky do konce roku, a byl tak krátce po půlnoci pohlcen 
pecí. Akt pozření Prastarého byl zatím Králem králů odsunut k pozdějšímu vyřešení, stejně jako status Bavorska. Královna Úlu 
pozření bavorského krále i mlčení Krále králů ostře odsoudila. Drakova domácnost zastoupená Libuší vyjádřila zhnusení nad 
barbarským činem, ale také zdůraznila, že diplomatické styky mají pokračovat. Zatím neznámý je osud skandální malé komuny, 
kterou odvrženec Bezejmenný poblíž Mnichova vybudoval.

Kolaps vyšetřování 
tsamajského 

incidentu
(zpravodaj: E.E. Kish)

V  Praze bylo koncem roku oficiálně 
ukončeno vyšetřování „tsamajského in-
cidentu” – atentátu na pražský sněm, 
který byl vykonán teroristy převlečený-
mi za „Tsamaje” z afrického kontinentu. 
Případ byl paralelně vyšetřován kontra-
rozvědkou, policií i Adepty. Po měsících 
sporů mezi jednotlivými složkami došlo 
ke shodě pouze na tom, že „Tsamajie” 
neexistuje a údajní „Tsamajové” byli na-
pojeni na radikální křesťanské teroristy, 
dle bezohledného masakru výbušninou 
a obětování vlastního života Joannity. 

Zástupce kontrarozvědky Vlad Ro-
hadék-Hunedoary pak požádal Nej-
vyšší soud o jasné rozhodnutí, kdo má 
případ vyšetřovat, a zastavení šetření 
do té doby. Nejvyšší soud po měsících 
rokování rozhodl, že toto by měl v prv-
ní instanci rozhodnout pražský sněm, 
případně pak říšská rada a to do jisté-
ho data. Jak Pražané, tak rada odmítli 
rozhodnout a vyšetřování tak skonči-
lo. Zpravodaj si dovoluje podotknout, 
že se jedná o hrozný šlendrián.

Bostonské pití kávy
16. 12., Boston: rebelující organisace  
v albionských Třinácti Koloniích „Děti 
Nezávislosti” jako akt vzdoru proti no-
vým clům na africké zboží vyházela celý 
náklad kávy patřící Východoindické 
společnosti do moře. Většina stráží se 
vzdala, kromě důstojníka a trubce Úlu 
Suskin-sona („bratra” albionské vyjed-
navačky Susukilliam). Albion chystá vo-
jenskou odvetu.

Spory o těžbu měnivce
a pád indexů bursovních

I přes intenzivní jednání na českém sně-
mu se nepovedlo vyjednat jasná pravidla 
těžby měnivce a rozšířit těžební revíry. 
Všichni oslovení odborníci se též jed-
noznačně shodují, že nejnovější zprávy 
ze světa a nedosažení dohody povede 
k rychlému, byť snad jen krátkodobému 
poklesu na burze.

doplněno pro odpolední vydání
Brněnský index . . . . . . . . . . . . . .  -15% 
Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +6% 
Turínská burza  . . . . . . . . . . . . . . .  -5%

– obsluhující Galii i část Hispanicy
Londýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -4%

za správnost celého listu ručí osobně 
Joseph Pulitzer

BAVORSKO SOUČÁSTÍ 
OCELOVÉHO CÍSAŘSTVÍ



Veškeré dopisy týkající se redakce či administrace LISTU budiž adresovány: časopis List, Brno, ulice Slavného návratu, číslo 7. Listy přijímáme jen fankované. 
Předplatit si LIST lze vždy po rituálních obětinách: na čtvrt léta za 25 k., na půl léta za 45 k., na celý rok 80 k.
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JEhO NÁRODuM,
Bylo jeho přáním, aby o jeho úmyslech byl zpraven každý poddaný, od prvního do posledního zpra-

ven touto cestou. 

Drak se rozhodl zemřít.

Dlouhé hodiny jsme se snažili našimi nedokonalými prostředky pochopit tento záměr a ujistit 
se, že tím skutečně myslí toto, ale přes vše ujišťování můžeme říct, že Drak, ochránce, rozmnožitel 
a nejvyšší suverén mocnářství se rozhodl zavřít oči naposledy. Takový odchod Prastarého bude první 
svého druhu a je to velikým výrazem toho, že je náš pán vskutku pravým Velesovým synem.

Smrt jeho se odehraje v lázních, ve kterých strávil ta nejšťastnější desetiletí svého života na naší 
zemi. Všechny přípravy byly započaty v posledních měsících a Drakovým nejvroucnějším přáním 
je, aby tento čas nebyl časem zoufalého boje. Budiž všem varováním, že do té doby, než naposledy 
vydechne bude stále v plné síle, stále schopen srazit kohokoliv do jam hniloby. Zemře v půli května.

Drakova říše nikdy nezažila mír, ale vždy nám byl štítem i mečem, tak jako my všichni jsme mu 
služebnictvem, otroky i potravou. Radostni, neb v moci a ušlechtilosti ho předčí jen Král králů, 
ušlechtilý Svantovít – a na jeho povolení a vyvázání ze služby vazalské Drak ochotně čeká.

Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Drakově domu! Stále otevřeněji vystupuje snaha nerozluč-
ná území jeho mocnářství roztrhnout z té i oné strany.

Zločinné řádění sahá přes hranice, aby v mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby 
lid, jemuž Drak v lásce spravedlivého božstva věnuje svoji plnou péči, trpěl. Řada vražedných útoků, 
s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar v Praze i jinde nás v srdce zasáhl, 
jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které jezovity a dalšími proti nám jsou 
řízeny.

Ale takové výzvy zde byly vždy. Drak je ovšem již znuděn a unaven, nemůže být nucen se zaobírat 
těmito věcmi stále. Rozhodl se tedy zemřít. A protože otázka následnictví není plně uzavřena, dává 
ve své nekonečné velkorysosti zvolit sněmy své říše, kdo bude jeho nástupcem. Každá koruna si zvolí 
svého krále, říšský sněm pak z potomků jeho krve Draka, který přijme i jeho formu. Od chvíle publi-
kace tohoto listu se z tohoto důvodu RUŠÍ všechny Drakovy výnosy postihující jeho rodinu. Všichni 
jeho potomci jsou vítání zpět na jeho državách, bez výjimek. Z hlediska Zákona o hierarchii života 
se jim přiznává status 1, ovšem bez možnosti legitimizovat vlastní rody a potomstvo.

První týden roku 95 ať je týdnem smutku. Za účelem pláče veřejného i soukromého a zvláštních 
obřadů kultu se tímto všem podnikům nad 5 zaměstnanců mimo kritickou infrastrukturu státu (vždy 
dle nařízení místní koruny) přikazuje udělit alespoň jeden celý den volna. Krakov a Sarajevo se řídí 
oba zvláštními výnosy, které byly doručeny místodržícím. 

ve jménu Draka Libuše, Violeta, Alexander Bach


