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Obyvatelé Středozemí, spojte se !
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Kraj

Nezávislý občasník redaktora Falko Pytlíka z Cvalíků

Čtvrtá krajová skupina
prozatím vede boj o prsteny!
Čtvrtá krajová skupina Enti prozatím vede boj o prsteny. Má
jednobodový náskok před Istari. Uvidíme, jak pořadím zamíchají
výsledky dnešní cesty Morií a přechod přez Khazad-Dum.
-KWA-

Čtvrtá krajová skupina Enti

Incident na Mohylových vrších
Předevčírem v odpoledních hodinách se na Mohylových vrších nedaleko města
Hůrka děly strašné věci. „Byli to duchové, říkali lidé“. Takto o této události
hovořili obyvatelé bydlící nedaleko této oblasti. Podle našeho zvláštního
zpravodaje, který se čirou náhodou zdržoval v tomto kraji a byl přímým
svědkem se z vrchů ozývaly hrůzostrašné zvuky a obrovský lomoz a rachot
doprovázený nezvyklým kvílením.
Vše se vysvětlilo ve večerních hodinách, kdy na místo dorazili vyšetřovatelé
arnorské policie. V pozadí všeho stála asi padesátičlenná skupina místních
školáků, kterým byla ve školní jídelně k obědu servírována hrachová kaše. Vše
se vysvětlilo domluvou a některým dětem, které se na tomto podílely největší
měrou byla ředitelem školy udělena přísná důtka.

-VYT-

ČERNÍ JEZDCI
Včera ve večerních hodinách byl
zaznamenán
průjezd
zvláštních
černých jezdců nedalekou vesnicí
Holobřity. Dle výpovědi očitých
svědků Byli jezdci oděni do dlouhých
černých plášťů splývajících přes boky
koní. Na hlavách měli kápě a místo
tváří černou tmu, jako by se člověk
díval
do
nekonečného
černého
vesmíru. Jejich dech byl smrtelně
chladný, a když promluvili, ježili se
vlasy hrůzou na hlavě a dotyčný
nebyl schopen promluvit. Jejich hlas
byl chladný, sípavý, ale přitom
rozkazovačný. I jejich koně působili
hrůzostrašným dojmem. Mohutní
černí oři s krvavými nozdry a zuby a
s krvavým potem stékajícím po
bocích, nohou a kopytech na zem.
Jejich krví podlité oči upřeně hleděly
do dáli, jakoby viděli na míle daleko.
Celé toto uskupení se prohnalo
vesnicí při čemž se zastavilo u domu
Bořivoje Palcáta, místního to siláka a
vyhlášeného bijce, a tázali se jej na
putující hobití družinu. Bořivoj Palcát
se statečně vzchopil a paží ukázal
směrem
k západu,načež
se
vyčerpáním zhroutil a vzkřísit se jej
podařilo
po
10
hodinách.
Upozorňujeme
proto
všechny
obyvatele Kraje, aby se měli před
cizinci na pozoru a raději se setkání
s nimi vyhnuli, neboť se domníváme,
že zemí projíždí samotná smrt. „Držte
se stateční obyvatelé Kraje“.
=C=

Elrondova rada
zasedala
Tento víkend se uskutečnilo
další zasedání Elrondovy rady.
Sjeli
se
na
ni
delegáti
z dalekého i blízkého okolí,
takže v našem tábořišti bylo
k vidění mnoho nových tváří.
Debatní kuloárové skupinky
vedli hlavně trpaslík Olmeca a
elf Coscencorvas.

Elanor při pokusu zakousnout se Gandalfovi do pravé nohy. Pokus byl neúspěšný.

Na nejvyšší úrovni pořádal
rozhovory
rovněž
ministr
hospodářství pan Q. a blokoval
tak zasedací místnost rady až
do časných ranních hodin.
Výsledky těchto rozhovorů by
mohly být patrné v průběhu
příštích
několika
(7-10)
měsíců.

-PRA-
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