
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



PŘISPĚJTE 

NA ČINNOST 

CÍRKVE! 

Bohové vám za 

to odpustí vaše 

hříchy. 

PODPULTOVKA: 

Královna dostává od krále malé kapesné! 

NEPŘÍZEŇ BOHŮ? 
Při středeční bohoslužbě se nepodařilo vyvolat Sýfu! Mohlo to 

být ukradenou obětní dýkou? Netušíme. Po nejapném zloději 

se překotně pátrá! 

Někteří spekulují o jiných příčinách. Vyskytují se mezi námi 

heretikové, kteří tvrdí, že vyvolávat bohy je neuctivé. My však 

víme, že co říkají kněží, to je svaté, a jestliže se kněz uchýlí 

k vyvolání boha, je to v souladu s bohůlibou církví a správnou 

vírou. Selský rozum je bláhový a věřit mu je hodno sprostých 

pacholků. 

NECHUTNÉ!!! 
Gardisti chtějí po zlodějích rozmazávat banány!!! (Banány 

jsou drahé, škoda banánů. Ale pořád je to lepší než plýtvat 

medem.) 

MĚSTO NAVŠTÍVIL INKVIZITOR! 
Co po nás chce? 

Peníze? Víru? Děvky? Krev? 

Nemáme tušení! 

Ale pořádá příjemně nechutné popravy. 

A TO SE VYPLATÍ!  



HEREZE SE TRESTÁ SMRTÍ! 

(pokud se podepíšete) 

Nejlepší výtvory vybereme a zveřejníme 

v příštím čísle! 

MÍSTO PRO VAŠE VÝTVORY:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZÁKAZ BOJE NA MOSTĚ! 

Zápasy s kocovinou povoleny. 



ČARODĚJKA A KACÍŘKA! 
Zlí jazykové byli vyříznuti a pošlapáni. Zbytek shořel na 

hranici. 

Sláva inkvizitorovi! Sláva církvi! Sláva Nakitavu! 

ROZTOMILOST ZNOVA ÚTOČÍ! 
Po městě chodí (nejen) lidé s chlupaťoučkými stvořeními. A 

rádi je hladí. Ostatně my taky. POJĎTE JE HLADIT 

S NÁMA! 

Malé, šedé, chlupaté, 

roztomilé, okaté… 

To je to, 

co se nám líbí. 

To je to, 

co máme rádi. 

Kdo by chodil do bordelu, 

když lazebnice nemají, 

co na ulicích v deliriu 

i lůze rozdávají! 

Malé, šedé, chlupaté, 

roztomilé, okaté 

stvořeníčko miloučké, 

hlaďoučké a klidňoučké. 

Budu hladit 

dokud budu živ!!!  



POPRAVA DVOU KACÍŘEK! 
Dvě bezvěrkyně byly shledány vinnými za herezi a odsouzeny 

k smrti. Jednu oběsili a druhou inkvizitor proklál posvátnou 

dýkou (která byla předtím ukradena, ale zázračně se zjevila 

zrovna v jeho rukách při této bohůlibé popravě). 

Lid sice toužil po stětí, ale na naše přání se nedbá, už jsme si 

zvykli. 

V HOSPODĚ SE HRAJE DIVADLO! 
Ale ZA PRACHY! 

VÝPRAVA DO ASTRÁLU SKONČILA 

KATASTROFOU! 
Zemřeli 3 gardisté, kněz Sýfy a dobrodruh. Nechť jejich duše 

dojdou klidu, ač nebyli pohřbeni, neb jejich těla byla roztrhána 

na fidloprcičky v cizí sféře a hrobníci nemají na elementy. A 

nikomu se tam ani nechce, i kdyby na ty alchymistické 

serepetičky měli. 

GUMÍDKOVÁ ZÁVISLOST! 
Ve městě řádí gumídková závislost. Jsou malí, jsou sladcí, 

jsou roztomilí, jsou euforičtí! Pokud je teda konzumujete 

pravidelně…  



GARDA ZASE NEFUNGUJE! 
Poté, co do města bez povšimnutí a většího vzruchu prošlo 

několik špehů z armád sousedních království, (které stojí už 

notnou dobu před Trollsburgem a čekají na chybu) vydaly se 

tyto armády na pochod směrem k našim otevřeným branám. 

Jelikož je Trollsburg město přátelské a multikulturní, gardista 

na stráži brány ponechal otevřené a ujal se své obranné 

povinnosti volati poplachu po našem mileném městečku. O 

trestu za tento jeho miluj-bližního-nepřítele-svého počin 

královská rada během drancování předměstí jedná. 

RECENZE MEDU 
Omlouváme se, v tomto čísle recenzi musíme zanedbat. Šibab 

odmítl dotovat Trollsburského včelaře medem se slovy: 

„Okajyrros, sám mám málo!“ Med je drahý. Novináři mají 

nízké platy. Redakci došel med. 

POPRAVA BANKÉŘE! 
Bankéř se pokusil zavraždit naši milovanou královnu!!! Po 

rozmluvě s květinami, krtky, stromy a jinými svědky popravy 

byl obviněn, usvědčen a veřejně popraven. Spousta krve, 

srdceryvné proslovy, zrada, napětí, křivopřísežnictví, 

spravedlnost, peníze, šílenství a jiné zážitky… A tak se nám to 

líbí! 

 



DÍVKA A DÉMON! 
Dívka posedlá démonem byla vyléčena pomocí hudby… 

Vlastně to nebyl démon.  

A jí po tom zbylo jen třetí oko. 

KEJKLÍŘI VE MĚSTĚ! 
Mladá tanečnice se za výskotu a potlesku davu pověsila na 

svou tyrkysovou šálu. Její výškové taneční umění okouzlilo 

mnohé. Přišel se na ni podívat i král se svou ženou. 

PROHLÁŠENÍ DNE: 
„V Trollsburgu žádní zlí lidi nejsou!“ 

LAZEBNICE ZMĚNILA ZAMĚSTNÁNÍ! 
Zřejmě se svou prací nespokojená lazebnice se přeučila na 

kněžku Sýfy. Ta vám už nedá… žádnou masáž! 

(Ale možná by vám vyšel požadavek na lávové kameny.) 

BOHOVÉ NÁM VZKAZUJÍ: 
„Starejte se o sebe!“  



 

 

Trollsburg nemá žádný městský hasičský sbor. 

Občané by zřejmě mohli sepsat petici, která bude 

žádat inkvizici, častý zdroj nebezpečných požárů, 

aby zajistila vznik tohoto velmi důležitého 

spolku. Novináři se zaručují, že tímto výrokem 

tuto petici samozřejmě vůbec nepodporují a proti 

inkvizici nic nemají. Naopak k činnosti 

inkvizitorů naše srdce hoří jasnými plameny 

lásky a pokory 

 Sýfě zdar a sláva Hejdukelovi! 

Budu hladit dokud budu živ!!! 

Kulturní centrum města, 

trollsburské lázně, vzkazuje, že 

utratit peníze za kurvy a tabák 

je nejlepší způsob použití 

peněz, jaký kdy (nejen) lidstvo 

vymyslelo. Je třeba vzít si tento 

vzkaz k srdci a posoudit, zda je 

výrok pravdivý. V zájmu 

pravdy jděte do bordelu!!! 

Syn královny je prvním nemrtvým 

oddaným bez jizvy. Jeho zdravotní stav se 

zdá býti v pořádku. A to vše díky obětavým 

občanům Trollsburgu, kteří 

DOBROVOLNĚ nabídli trochu své krve, 

potřebnou k bezpečnému, nemrtvému 

porodu. 

Královna je trošku mimo… 

Tee pro všechny! 

Jste na volné noze a 

nemáte peníze? Přijďte si 

k Šibabovi pro čaj! 

Okajyrros! 

Nemáme včely a nemáme med. Šibab je zoufalý 

a do čaje dává náhražky. 

Náhražky v čaji nechceme!!! 


