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způsobují teplotám a vagony na nich 
ani nepotřebují průvodčí! V ocelovém 
arsenálu se pak nachází exoskelety 
s dlouhýma nohama nebo srostlí ko-
voví koně s lidskými jezdci zvaní kovu-
sarové. Relativně nově je také možné 
na obloze zahlédnout létající stroje, 
jejichž prototypy nechala Císařovna 
vyvíjet několik let zpět a od Krále králů 
získala ojedinělou možnost je vyrábět. 
Zatímco před tím se těch pár létajících 
strojů skrývalo v rukách tajných složek, 
teď už jejich výroba běží na plné obrát-
ky. Pokrok je navíc tak daleko, že si Cí-
sařovna dovolila vyhlásit jako prioritu 
dalších let zkoumání dlouhověkosti, to-
tální mechanizace a odebírání a ucho-
vávání mozků.

Objevují se ovšem zvěsti, že Císa-
řovna tajně shromažďuje největší věd-
ce a myslitele své říše, aby pracovali 
na přísně tajných projektech. Navíc 
zatímco přizpůsobivé koleje nikdo ne-
tutlal a nikdo se jich nemusí obávat, 
z těchto tajností by také mohly přijít 
velké nepříjemnosti. Drakužel spíše 
pro sousedící země. Může se velký 
pokrok Ocelového císařství zvrhnout 
v riziko?

Pozn. redakce: Nikdo netuší, zda jde o vá-
lečné projekty, o dodnes neprovedený výzkum 
či jestli jsou ty zvěsti vůbec pravdivé. Redakce 
se tímto důsledně vymezuje proti možnému 
šíření paniky.

Ve městech a obcích Lichtenštejnského panství je živo. V posledních měsících se sem totiž přistěhovalo veliké množství 
rodin a domácností, zámožných i nezámožných, vždy ale židovských. Už tradičně je na Lichtenštejnském panství docela 
početná komunita tohoto na právech omezeného druhu. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že si od jejich lichvářů vypůjčil i sám 
patriarcha rodu, ale už dávno, když Janu Josefovi I. ještě teklo mléko po bradě. Zpravodaj si dovoluje podotknout, že to 
je opravdu dávno.
V posledních měsících ovšem stavy Židů pod Lichtenštejnskou správou značně narostly. A ne snad proto, že by se sami 
Židé toužili shlukovat, ač i k tomu mají sklony. Lichtenštejnové sami nabídli odměny a příznivé podmínky pro nově pří-
chozí židovského původu. Je za tím dobročinnost, či skrytý záměr? A jak bude tento záměr ladit s možnými úpravami 
Zákona o bytostech? Náš sněm jej má projednávat právě v době Umírání a odpoví mimo jiné i na otázku, zda jsou, či 
nejsou Židé nižší rasa. Jsme zvědaví, pro který návrh zvednou ruku právě Lichtenštějnové!

Geniální vědec, 
pošetilý obchodník

Už je to více než rok, co Alfred Nobel 
provedl svůj troufalý kousek a vyhodil 
v souboji jednoho z děsů fjordu do po-
větří. Vzápětí přišla skutečná exploze 
zájmu o tento vynález – dynamit. Nej-
prve si jeho tajemství nechával známý 
vynálezce pro sebe, ale později s ním 
velká jména světa usmlouvala podíl. 
A dynamit doslova trhal rekordy v ceně 
i mezi výtbory samotného Nobela.
Jeho podnikání s vynálezy má skvěle 
nakročeno, stále více osobností i říší 
o ně jeví zájem. A přesto se zdá, že 
se slavný vynálezce o prodej patentů 
vůbec nezajímá. Většinu kšeftů přene-
chává k řešení jiným a sám se věnuje 
pochybným a neprosperujících zále-
žitostem. Nezbývá než se ptát: Kdy 
spadne z výšin zpátky na dno? Je totiž 
čím dál více jasné, že Nobelův zlatý důl 
je odsouzen k brzkému zániku.

ČAS PRO NOVOU
GENERACI

pro List přepracoval Franz K. z vlastní eseje 
“ Naše literatura a její kořeny”

Náš svět je plný inspirace a je jen 
vhodné, když se autor, který touží na-
jít pevné místo v kvalitní literatuře, 
obrací k těm, kteří již vytvořili něco 
svébytného a jedinečného. V poslední 
době se znovu a více čtou i prodávají 

díla E. A. Poea. Zvláště tituly jako Fy-
silír a jiné básně, Grotesky a arabes-
ky,  Hostiny kanibalské v ulici Morgue 
a další díla, na jejichž hřbetech se skví 
jméno Edgar Allan Poe.

A právě tato starší díla v sobě ne-
sou ten jedinečný otisk autorova své-
bytného stylu: E. A. Poe zde mistrně 
nakládá se symboly a obrazy, které 
vyvolávají ve čtenáři silnou impre-
si – nejčastěji se jedná o strach nebo 
hnus. Zejména sbírka Grotesky a ara-
besky má své nezastupitelné místo 
v literárním kontextu doby a ovlivnila 
celou generaci autorů. Na tomto mís-
tě se přímo nabízí srovnání s Poeovou 
aktuální tvorbou. Ač nerad, pod Vele-
sovým zrakem musím konstatovat, že 
tato v komparaci neobstojí. Tam, kde 
dříve stála na piedestalu Krása samot-
ného umění, se dnes tyčí Agitace. Zne-
pokojivě nádhernou hřbitovní temnotu 
s tklivými tóny melancholie nahradila 
suchá příručka supremacismu.

Mozky Ocelového 
císařství

(zpravodaj E. E. Kisch)

Pokud jde o vojenské, přepravní a prů-
myslové technologie, celý svět se má 
od našich sousedů z Ocelového císař-
ství co učit. Zatímco po zbytku Evro-
py se prohání prachobyčejné vlaky 
po kolejích na údržbu náročných, 
koleje v zemi Císařovny se samy při- za správnost celého listu ručí osobně

Joseph Pulitzer

ŽIDOVSKÝ ADVENTUS LIECHTENSTEINUM
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ZELEZNÝ KRUH
Vážení poddaní Draka,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jako nové vedení strany. Ano, poslední roky nebyly pro rozum-
nou a důstojnou politiku dobré. Pokus bývalého předsedy Taafeho zavést němčinu a maďarštinu jako možné 
úřední jazyky říše byl možná veden ušlechtilými idejemi, ale ve spolupráci s neschopností komunikovat s ve-
řejností a několika nešťastně skandalizovanými případy přenosu veřejných peněz do soukromého jmění vedl 
do stavu, který některé noviny trochu přehnaně nazvaly “politickou krizí v říši”.
Kolega Taafe vyvodil důsledky a bude nadále působit jen mimo veřejnou sféru. Vnímáme, že řadu z vás jeho 
excesy přivedly ke smýšlení nacionalistickému a chápeme, že se to na chvíli mohlo zdát jako správná konzerva-
tivní věc, když vám říšská politika, zatížená také zmatkem mezi stranami, neměla co nabídnout.

Vyslyšeli jsme kritiku i volání po změně. Spojili jsme síly a přicházíme jako nová strana: ŽELEZNÝ KRUH. 
Ten je znamením nedělitelnosti říše, stability a pevnosti našich zásad. Je i symbolem návratu k našim základním 
myšlenkám, které jsou stále živé.

Příliš překotné změny mohou vést ke katastrofě! Je třeba měnit věci postupně a opatrně. Pokud vám někdo 
nabízí příliš změn, buď z vás blázna dělá, nebo jím sám je. Nikdo přece nechce ulice plné krve revolucionářů!

Všichni jsme poddaní! Jsme pro říši různě cenní na základě krve či možností, ale jazyk v tomto nesmí hrát roli. 
Čech, Němec, Maďar i Krakovan jsou jiní jen v detailech. Říše se skládá ze zemí a stejně jako Drak chrání 
země, musí země podporovat Draka!

Každý z nás má odpovědnost za vlastní život a podnikání, stát ale musí kontrolovat férová pravidla. K tomu je 
třeba velký, odborný a dobře financovaný státní aparát, armáda i specializované složky.

Nesmí dojít ke krácení stařešinských, městských ani rodových práv! Drak při obnově říše věděl, proč koná, jak 
koná! 

V zahraniční politice je třeba pokračovat v nastaveném kurzu, dodržet naše spojenecké závazky a nestat se 
obětním beránkem pro ty, kteří by nás chtěli zničit. Nenechte se svést do lákavých pastí extrémistů!

Železný kruh také otevírá své členství všem poddaným Draka od kategorie III výše, pro které platí alespoň 
jedno z níže uvedených:
a) jsou členy šlechtického rodu, b) byli doporučeni jedním z kultů, c) drží volené místo, d) drží úřednické penzionované místo, 
d) jsou držitelé jednoho a více univerzitních titulů, e) v posledních třech letech po sobě odvedli na daních více než danou částku 
ročně (je v jednání - do Umírání bude upřesněno). Místa ve stranickém vedení jsou tři místopředsednická a jedno předsednické, 
volena jsou členy. Jedno místo v předsednictvu je vždy vyhrazeno zástupci vedlejších zemí říše. 

Podepsáni místopředsedové

Alexander von Bach
Anna Baťová

Jan Josef  I. z Lichtenštejna


