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Z DOMOVA:

Reichenberští sirotečci 
budou hosty Draka

Márnice, kde si mezi mrtvolami do-
spělých hrají osiřelá dítka… Otevřená 
rána, která si žádá naši péči… Obraz 
zmaru a  smutku. Místo tragédií. Tak 
jsme dlouhé roky vnímali do karantény 
hermeticky uzavřenou oblast Reichen-
bergu a přilehlých území.

Přitom tomu není tak dávno, co byl 
Reichenberg i celé Clamm-Gallasovské 
panství takřka rajskou zahradou. Až ne-
blahé experimenty, na nichž se podílely 
i nechvalně známé osoby, nadějnému 
rozkvětu celého kraje přinesly tak totální 
zmar. Jistě se i vy ptáte, kdy se budou lidé 
jako Sigmund Freud či Johann Mendel 
zodpovídat ze svých činů v Reichenber-
gu a kdy se konečně dozvíme, co se tam 
tenkrát skutečně stalo? A co nám k tomu 
může povědět paní Markéta z Frankfurtu? 

Zeptejte se, prosím, zástupců rodů 
Kinských a  Lobkoviců na to, jak viděli 
celá ta léta onu situaci, když z vůle Dra-
ka museli přeživší (prý velmi neochotně 
a s nebývalou šetrností) zásobovat potra-
vinami. Snažili se poctivě, aby zbytečně 
nepřibývali mrtví v již tak dost zdecimo-
vaném městě? 

A jak zlepšil podmínky této oblasti její 
zástupce na sněmu Emil Kolben? Proslý-
chá se, že mu karanténa vyhovuje a sirot-
ky plánuje zneužívat pro svůj podnikatel-
ský byznys!

Virus před deseti lety zabil každou 
osobu starší patnácti let. Dnes ti, kteří 
celé ty roky odolávali osudu, žádají novou 
šanci – a  zrušení karantény. Pominulo 
však skutečně nebezpečí nákazy? A  jak 
nelidské podmínky změnily reichenber-
ské přeživší? Ozývají se hlasy, které se 
tážou, zda se reichenberští adolescenti 
vůbec mohou zařadit mezi civilizované 
občany. Rozhodnutí samozřejmě přene-
chejme nejmoudřejšímu Drakovi, který 
reichenberskou delegaci pozval na své 
Umírání. 

Karl Kraus   

Neustávající boje s  úkladnými teroristy, válka s  Osmany, hrozící konflikt mezi 
zemí Kohouta a Ocelovým císařstvím, problémy v Egyptě, potřeba podporovat válku 
v Asii… Dunajská říše zkrátka musí udržovat trvalou, silnou a bojeschopnou armádu. 
Zákon o válce však, dle názoru milovaného Draka, potřebuje aktualizovat. Nebude-
me zpochybňovat jeho nekonečnou moudrost, ale nelze si nevšimnout, že Dračí dvůr 
v poslední době neúnavně okupovala uherská poselstva…

Dosud České země platily ⅔ nákladů (tedy 52 500 000 rbl. ročně), o zbytek se rozdě-
lily rovným dílem Rakousko, Uhry, Bosna a Krakov. Zároveň však z Českých zemí míří 
na frontu jen… zhruba třetina počtu odvedenců oproti tomu, kolik nešťastných vojáků 
je odváděno v ostatních zemím! Jsou české životy cennější, ptají se zejména Uhry? 
Mají za Čechy umírat jiní? Otázka je to palčivá, neboť v posledních letech si válka bere 
životy ne po stovkách, ale po statisících! V reakci na to se některé velké průmyslové 
podniky snaží svým zaměstnancům prosadit výjimku z branné povinnosti. Podobnou, 
která platí pro osoby s Prastarou krví. A jistě chápete, v kterých částech říše se nachází 
největší koncentrace průmyslu i prastarých rodin. Vskutku se točíme v kruhu…

A to jsme dosud nezmínili, že doplnit stavy potřebují i Totenkorps, kteří za nás 
umírají v zamořených částech Polska. A že nás čeká ještě volba zvláštního zmocněnce 
pro kvartýrování a zásobování. Tento post je natolik strategický a výhodný, že na něj 
už nyní stojí fronta. Proslýchá se, že členové rodu Pálffy se nominovali hned dvakrát, 
aby měli nějakou šanci – Mikloš Pálffy dokonce poněkud nevkusně navrhl sám sebe! 
Inu, bude na jednáních říšského sněmu ještě hodně veselo! Berenika Orsini

Veledůležitá hůlka
Který ze stařešinů ho má nejdelší? Mlu-
víme samozřejmě o sloupečku zářezů na 

hůlce vrchního stařešiny…

Na Umírání čeká mnohé z  hostů, 
najmě členů sněmu, spousta politické 
práce. Zástupci stařešinů však využili 
situace k volbě vrchního stařešiny. K to-
muto tradičnímu titulu se sice neváže 
o mnoho více vlivu a moci, ale je nesko-
nalou poctou pro svého nositele. Na hro-
mové holi vrchního stařešiny najdete nej-
více zářezů u statečných Chodů – mnohé 
z nich sem přidala právě bitkami ošlehaná 
Janina Sladká Kozina zvaná Psice. Tato 
ochránkyně hranic má totiž evidentně 

větší… zásluhy, než mnozí jiní! Slováčtí 
Zámoravčíci například za časů Roziny Ri-
šákové s přehledem táhli tabulku – s jejím 
bratrem Koštou Rišákem se však jejich ví-
tězné tažení poněkud zastavilo. Velké na-
děje letos vzbuzuje i skalácký vůdce Loj-
za Jirásek, povzbuzovaný houfem svých 
manželek a dětí. Ostatně svými početný-
mi manželkami byla známá i Rozina Rišá-
ková a mnohoženství praktikuje i Kozina 
Psice. Pestrý sexuální život bychom v tom 
případě rádi předepsali i většině zástupců 
našich šlechtických rodů! Proslýchá se, že 
někteří zastupitelé už tuto strategii pře-
brali – a velmi ochotně. Moudrost našeho 
venkova zkrátka nás, městské typy, nikdy 
nepřestane udivovat!  Karl Kraus

strana 2

Cesta kolem světa 
Draze vykoupená rozkoš

Budou umírat i Češi?!
Chystají se nové zákony. Co přinesou?
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Cesta kolem světa
z důvěrného zdroje

Láska a válka! Tak nějak lze charakterizovat dění odehrávající se mezi Klubem ces-
tovatelů a Ligou dobrodruhů. Zdá se, že pouhé zkoumání dosud neznámých či nezma-
povaných koutů našeho světa je oněm výtečníkům málo. Nedávno ve Vídni si zástupci 
obou organizací takřka vjeli do vlasů – diskutovalo se samozřejmě o tom, která z kum-
panií je skvělejší a  přínosnější. A  právě tam se proto rozhodli, že uspořádají závod: 
cestu kolem světa. Vyhraje šampion Ligy, nebo Klubu? O svém slavném vítězství jis-
tě budou slečna Nellie Bly, nebo pan Jean Passepartout vykládat ještě i vnoučatům! 
A proč zmiňujeme v úvodu onu lásku? Inu, šušká se, že oba konkurenty k sobě váže 
jistá – když ne citová, pak jistě erotická přitažlivost. Jistě – v tisku vůči sobě nešetří 
sarkasmy a výsměchem. Ale každý, kdo ty dva spolu viděl tančit, má okamžitě jasno!

INZERCE

Touha
Co to mám v srdci?
Co je to jen?
Vyhání mne to
z komnaty ven?
Oblaky táhnou
u skalních čel!
Hned bych já s nimi
do světa šel!

Havranův hejno
houpá se k nám;
já se k nim vznesu,
já se k nim dám.
Přelétnu hory,
budovy měst,
budu se dívať,
ona kde jest.

Sotva ji spatřiv,
již jsem se snes’,
zpěvavé ptáče
v listnatý les.
Naslouchá, stojí
vábný má zjev;
„jaký mně pěkný
věnuje zpěv!“

Zapadá slunce,
zlatíc hor lem;
dumavá kráska
nedí: kde jsem?
Dolů ji vede
točivý tok,
temno se klade
před její krok.

V tom stal se ze mne
hvězdičky svit.
„Jaký to blízký
lahodný kmit?“
Vida, že vítáš
jasnotu mou:
padám ti k nohám
bytostí svou.

Tuto báseň věnuje JW  
navždy své VHB

Draze vykoupená rozkoš
Oblíbená droga umělců, bohémů či 

všech, kteří chtějí zapomenout na stráz-
ně života, nejspíš ukrátila život Simona 
II. Bolívara, nejvyššího správce Krakeno-
vých držav na Pyrenejském poloostrově. 
Ačkoli výsledky pitvy zůstávají tajné, 
spekuluje se o  tom, že španělský regent 
zemřel na úplné selhání organismu právě 
po požití černého oleje. Je to překvapivé 
i znepokojivé zároveň – žádný podobný 
případ dosud nebyl zaznamenán – nebo 
se o tom zatím neví. Přehnal to snad sta-
rý pán s dávkováním? Nebo má ona smrt 
co do činění s  tím, že droga podloudně 
proudí do říše právě od Osmanů? Věřím, 
milí čtenáři, že stejně jako já budete ne-
trpělivě očkávat jakékoliv další informace 
o této velmi nepěkné kauze a že se brzy 
společně dočkáme rozuzlení. 

Berenika Orsini

Aplaus pro krále bláznů
Dlouho jsme už, drazí čtenáři, nepři-

nesli žádné zprávy ze světa zlaté říšské 
mládeže. Arci, mělo to jisté důvody: na-
posledy nás to stálo nemálo rublů, když 
soud přiřkl panu Vlkenovi z  Rožmitá-
lu právo na finanční kompenzaci za to, 
že jsme jeho mladinkou sestru Vilkenu 
z  Rožmitálu označili za členku tajemné 
Dionýské aliance. Podobné „nepodložené 
spekulace“ si proto nyní odpustíme.

Tento spolek pokročilých pijanů, slavi-
čů a rozmarníků vás přesto potěší: chystá 
totiž volbu Krále bláznů přímo na Umí-
rání. K získání titulu přitom bude nutno 
provést provokace a  kousky vpravdě di-
onýské, tedy bláznivé a  výstřední, nikdy 
však násilné či sexuální. Sledujte proto 
náš list, neboť o všech nejnovějších skan-
dálech se včas dozvíte! 

Filip Adam z Lichtenštejna  a Aehrenthalu


