
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÚTOK OBŘÍCH     !!! 

 

DISKRIMINACE 

TRANSSEXUÁLŮ! 

 



HLEDÁ SE 

SAX! 

Zbrojnice Aúra 

postrádá sax. 

MĚSTEM PROJÍŽDÍ PODIVNÉ KARAVANY! 
Lidé si objednávají čím dál podivnější věci. Z karavan kromě 

jiných, obyčejnějších předmětů sem tam trčí i nějaká ta ruka či 

noha. Občané Trollsburgu zůstávají klidní, 

vždyť co je jednou mrtvé, nemusí umírat 

podruhé. Navíc garda v této věci nevidí žádný 

problém. 

DÉMONI ZNIČILI BRÁNU! 
Po nájezdu démonů na naše milované město zbyly z brány 

jenom třísky. Gardisté jsou bezradní – stavitelé mají příliš 

mnoho práce. 

TROLLOVÉ SE VRÁTILI! 
Trvalo jim to jenom 200 let, ale ano! Jsou mezi námi! Co 

s nimi? Rada se zuřivě radí… 

VÍTÁNÍ STARONOVÝCH PŘÍCHOZÍCH! 
Na počest návratu trollů se naše milé lazebnice jaly uspořádat 

oslavu! Co se stalo, si vlastně nikdo nepamatuje. 

  

ZJIŠTĚNÍ! 

Nedávné výzkumy kněze ó veliké Larek zjistily, že vlkodlaci opravdu koušou. 



HLEDÁ SE 

SAX! 

Zbrojnice Aúra 

stále postrádá 

sax. 

ČTENÁŘI SOBĚ: 

„Elfy hladit, hladit až vyhladit.“ 

„Za boha, za žold a za víru… 

Boha? Kterého? Žold? Kde?! Víra… Leda v dovolenou.“ 

„Trollům smrdí z huby!“ 

„Neser rychle, 

neser v klidu, 

vyser sobě 

pyramidu. 

 

Až vylezeš nahoru, 

uvidíš z ní Káhiru.“ 

„Věřím na jednorožce!“ 

  
 

Volte vévodu Benitta! 

Zaručený kompromis pro 

všechny. 

DISKRIMINACE! 

Felčaři odmítli přioperovat jednomu z občanů ženská prsa, přestože na to měli 

prostředky i dispozice. Náš deník se odvolává proti takovému jednání a žádá, 

aby bylo jakýmikoli prostředky napraveno a dosaženo alespoň částečného us- 

pokojení DOBŘE PLATÍCÍHO zákazníka z VYŠŠÍ TŘÍDY! 



HLEDÁ SE SAX! 

Co ovšem Aúr nepřešel, je ztráta saxu! 

Zbrojnice Aúra ještě pořád postrádá ten sax. 

V LESE SE OBJEVILA TROLLÍ BLECHA! 
„V některých báchorkách se traduje, že lidem kusadly štípe 

měšce, do kterých pak klade svá vejce. Ještě přehnanější mýty 

tvrdí, že blecha měšec dokáže uštípnout i 

s celou rukou.“ 

Trollí blecha, Trollsburská knihovna 

MODLITBA AÚROVA BYLA ODLOŽENA! 
Pro vytíženost oveček („Odložte to, jdeme na výpravu!“) 

nebyla uskutečněna modlitba bohu větru. Aúr tuto maličkost 

zjevně přešel bez problémů. 

 

 

 

NORDSSONSKÉ HROBKY OTEVŘENY! 
Ale koho to vlastně zajímá? Hledá se Bránie! 

SADISTA V BORDELU! 
Po náročné noci ve jménu trollů si kurtizány prožily 

opravdovou noční můru! Možná… Vlastně… I když… No…  



HLEDÁ SE SAX! 

Pořád chybí jeden 

sax z Aúrovy 

zbrojnice. 

Nálezci hrozí 

odměna! 

 

POLOVEŘEJNÁ PITVA! 
Za zvuků nechutného a mazlavého šplouchání tělních tekutin 

bylo několika vyvoleným nechtěně představeno felčarské 

umění! 

ÚTOK OBŘÍCH              !!! 
Na město útočí včely! 

VELKÉ včely! OPRAVDU VELKÉ TROLLSBURSKÉ 

VČELY! Naštěstí byla odvaha gardistů větší než tento hmyz, 

dorůstající se velikosti prasete. 

BROUCI VŠUDE! 
Dřevomorka rozežírá městské budovy! Spadla radnice! Spadla 

banka! Ale je to v pořádku… Bordel ještě stojí.  

 

INZERCE: 

Vykupujeme med. Hodně medu. Vlastně 

všechen med, který najdete. Za velké 

peníze. Potřebujeme ho do čaje. Té pro 

všechny! 

Za cech obchodníků 

Jerdna Šibab 



KULTURNÍ OKÉNKO: 
Světuznámý pěvec a milovník Floquet de Lunel při Velké 

čtyřce vladaři a jeho úředníkům zejména přísahá, že rozhodně 

nemá nic společného s níže uvedenou, proslulou, buřičskou 

písní, jejíhož autora by bylo vhodno do klády spoutati a 

trestem zbičování vychovati klidně i vícekráte za sebou, a 

pokud by pan vladař uznal za vhodné, on sám by klidně mohl 

ruku k dílu přiložiti, případně jeho nebožka žena, nechť jí 

zdraví slouží.  

 

Daně 

Daně, daně, daně. 

Nemám, nemám na ně. 

Daně, daně, daně! 

Zasraně! 

 

Hle, zde je výběrčí, 

jakmile tě zmerčí: 

Hrrr na ně! 

Naval daně! 

(smutně:) 

 

Daně, daně, daně. 

Nemám, nemám, stále nemám 

na ně.  

(propuknout v pláč, následně vybrat bakšiš)  



UMĚLEC U VYTRŽENÍ 
Po svém příchodu do města a ozkoušení místního bor… lázní, 

se neznámý umělec, jenž nedávno dostudoval dhoorskou 

Universitu Patla Malitbila, světoznámého výtvarného 

experimentátora, zodpovědného například za sochu Větrný 

závan nad kupkou hnoje či obraz Muška v ledovém salátu, 

zavázal, že na počest příchodu trollů zpět do Anirielu vytesá 

sochu, jejíž název bude vystihovat svobodomyslnost a 

demokratičnost města Trollsburgu. Pojmenuje ji: Socha 

svobody. 

ARÉNY! 
Ve jménu Aúra proběhly arény bez nároku na odměnu. Sázky 

létaly vzduchem. 

ZTRACENÁ SESTRA! 
Démoni unášejí lidi! I přes veškeré úsilí gardy a dobrovolníků 

městské domobrany se nepodařilo zabránit rituální vraždě 

jedné trollsburské občanky. Garda přesto tvrdí, že ve městě je 

relativně bezpečno. 

PO MĚSTĚ SE POTULUJÍ ROZTOMILÁ 

ZVÍŘÁTKA! 
Hmm, tak slaďoučké, heboučké, chlupaťoučké, mmm… 



V NEMOCNICI MIZÍ LIDI! 
Záhadné mizení raněných vyřešeno! Felčaři objevili zdravý 

způsob stravování, který jim sice dodával na síle a vitalitě, 

avšak nebyl zcela kompatibilní s městským zákoníkem. 

Věznice tento problém hravě vyřešila a nemocnice je nyní opět 

bezpečným a milým místem. 

RECENZE MEDU 
Med včely trollsburské 

Letošní kulinářskou specialitou byl vyhlášen med obří včely 

velikosti prasete, která při svém náletu na město nechala 

hnízdo zcela opuštěné. Bohužel všechen med skončil v čaji a 

koblihách, jež však velkoobchodník Šibab vřele rozdával 

zadarmo! Volte Šibaba! Šibab na hrad! 

NAŠLA SE BRÁNIE! 
Proběhl velikánský rituál k probuzení Bránie, ó stvořitelky 

Anirielu, která pak provedla jiný úspěšný rituál pro uzavření 

dimenzionálních trhlin! A pak se odhalil Slort a jeho kumpáni! 

A pak se objevili bohové! A pak se to všechno zamotalo… Ale 

hurá, žijeme (skoro všichni) a bude hostina!!! 

  



 

  

VYJÁDŘENÍ A PROVOZNÍ ŘÁD LÁZNÍ 

Všem váženým a ctěným klientům obou pohlaví, 

Rádi bychom tímto poděkovali za úspěšný rok provozu lázní. Zatímco ve městě 

díky dřevomorce nestálo skoro nic, na naše dívky se stála fronta a jak lázně, tak 

pánové stáli pevně a vzpřímeně jako z kamene. Tímto děkujeme cechu 

alchymistů a stavitelů. Neváhejte se k nám někdy… zastavit.  

Přesto bychom rádi poukázali na pár drobností: 

 Vážená madam Seannach jest stavu šlechtického. Loňské připomínky 

porušení správného chování byly prováděny slovem, letošní budou 

kládou, bičem a mečem. V uvedeném pořadí.  

 Přespávání načerno v podniku jest zakázáno. Ještě více zakázáno jest opít 

se, načerno přespat a pozvracet korzet. Ještě mnohem více jest zakázáno 

se poté vytratit a o ničem nevědět, jsa prázdné paměti po naprostém 

ožrání se.  

 Včelám je vstup přísně zakázán. Neplatí a opíchají vše, co vidí – jak má 

v takové konkurenci člověk podnikat? 

 Pokud si přejete netradičně masírovat naše dívky, zejména za pomoci 

důtek, domluvte se dopředu. Vyhneme se tak situacím, kdy dívky neví, 

zda se jim to velice nelíbí, velice líbí nebo tak trochu obojí.  

Závěrem přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na vás příští rok. 

Kolektiv lázní a kasina. 

 



 

Nad městem prolétává obrovský, tlustý, 

bezkřídlý, železno-plátěný pták a zastrašuje 

občany hrůzným vrčením! Baron von Neleť 

obhajuje toto zvíře tvrzením, že je to jeho výtvor, 

který si nechá patentovat! 

Co dalšího hodlá prolétávat naším městem? 

Necháme si to snad líbit?! Trollsburský včelař 

vyzývá k ozbrojené vzpouře proti železným 

ptákům!!! 

Zbrojnice Aúra hledá sax. 

Byl zvolen nový král! Po 

děsivém, demokratickém 

experimentu bylo falšováním a 

nejistým sčítáním hlasů 

definitivně rozhodnuto, kdo 

nám bude v příštích letech 

vládnout. Výhercem voleb se 

stal vévoda Benitto! Ať žije 

král! 

Jeho bývalé veličenstvo bylo během 

bohoslužby zkropeno vodou z posvátné 

Hejdukelovy fontány! Při soukromé 

modlitbě z fontány náhle vystříkl proud 

vody a s přesností ostříleného lukostřelce 

zamířil přímo na bývalého vládce! Co tímto 

činem myslel Hejdukel zůstává 

nevyřčeno… 

Král chodí za děvkama! Teda chodil… 

Otroci na prodej! 

Zn. Zeleně a levně. 

V hospodě se během hostiny ozýval tajemný a 

děsivý smích! Jeho majitel je nám neznámý. 


