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Krael Čvrtí mňěl velikí žťězťí a ěho siňi velikou smůlu, že umřel gdi uřmel, 
prtoše při polhedu na mapu ě jazní, že ukočírvoat takoví mrdňik doulho nežlo. 
A taki žejo. Mošná, dibi to do ruki doztal Zmikund hnet skraje, molhi se Prašáci 
mízto Krna pozmívat Belrínu.



Naroďil se do roďini vyšího stádňího ůřetňíka cisaře řínskího Kalra IV. a madki 
Albžjeti Pomořanckí, která f domácnozťi ohíbala meče. Pro taťika bil ždicki 
ve sťínu strašího bartra Válcafa, ale Zmikund fšem ukásal, jaká ě ližka potšitá. 
Ot Turecka po Anlgiji se míchal do tolika vjecí, že šichňi brsi pohcopili, gdo bil 
zkutečním nejvječím Lucembrukem. 





Huz z malí jihučezkí vesňice sdánlivje nemoch sahad Zmikundovi hiztorickím 
vísnamem aňi po ocas. Pag ale šlápnul pár lidem na kuří voko a diš chťěli, 
abi sťim přeztal, ešťě se na ňem točil potpadkem. Ěho návrch na zlebčeňí 
procesů f církvi spojění ze sefektivňěním hospodaření nebil přijad s nadčeňím 
a fkoztňici s ňím doslova pohořel.





Kabel bil sice pašág, ael pokut se mu ňěco fagt nepvoedlo, tag to bilo ďěďictví. 
Mančelek mňěl jak na olroji, ale nemňěl trpjelivost počkad, ašse mu naroďí 
schopní Zmikund. Mízto toho dal moravu sinofcovi Jožtovi a bilo zaďěláno na 
pořádní bodrel. Prtože pag se napotvoru hnet naroďil Válcaf IV. Zato dáváme 
známímu ědňičkáři ědnosnačňě IV mínuz.

Vipadlao to naprt, ale nakonez mňěl Kabel ďěťí 
jako smeťí. Sice ne kašdí úplňě vidršelo, ael Bětka 
s Pomořan bila feztovňí a nakonec stoho bil 
Zmikund!





Huz pochásel z vlemi ědnoduché roďiny, hlvňě proto, že oňí zkoro ňic ne víme, 
coš ě dobře. Madka bila Huza, otec Husák Gustaf, kerí se posďěji ztal pre
sodontem králofctví. Podle zachovaníh SMS spráf víme, že mňěl bradra. Ten 
pravďěpodopňě nebil upálen.

Huzůf bartr mňěl dva sini. 
Jan mu raďil, abi jě nedávil 
ztudovat na kňěse.
ROZMUNÉ!





Církef bil vínosní kšeft a ňěkterím sesdálo škoda, že na biznis má monipol 
centrála f Římňě. Prto si f Aviňonu zalošili konkurenčňí startup a doclea to šlo. 
Zhledem ktomu, žese pak papešové vzáěmňě dávali do kladbi, mňěli liďi kabku 
mrdňík ftom, ot koho kupovat otpuctki. Huzovi se to vúbec nelíbilo. A nešse 
do toho vložil Zmikund, řežilo se to tag úspješňě, že papešové bili opčas i tři.





Na konci 14. zloleťí otpustki natolig podrašili, žesi je nemochl dovolid aňi notář 
klárofské kancleáře Jan Mýlič s Korňěříže. Se naprt, sekl sťim a šecko rozdal. 
Stalse kazadelem a duševňím odcem Beltémckí káble. Lidem seto moc lípilo. 
Ale pápeš oňěm řikal, žeje kacíř, tag mu to jel do Avoňinu visjetlit. A cajk. 
Ofšem ztejňě tam umřel. Jenše ne tag efegtňě jako Huz, prozťě ěn tag.



+



FPrase bila fagt nejlebčejší unizervita široka daleko. To snamená, že tam bili liďi 
s růsníh koncú sjeta. Ťise ďělili do čtiř univrezitňích národů. To bilo ale ztejňě 
jendo, prtože krom nárotu čezkího to bili fskužečnosťy vlaztňě šecko Ňěmci. 
Ono vlztňě i f nároďě čezkím bilo Ňemcú habakuk. Účelem nárotů bilo hádad 
se otom, jag víst školu a gdo ě kacíř.









Nejvječí žkoda ě, žese Válcaf IV. naroďil přet Zmikundem. Mňělto sice složití 
po anbicijozňím taťikovi, ael objěgtivňě magor. Můšete se snažid jak hcete, ael 
diš kalíte prvňí ligu, ženu vám zakoucne pes a házíte černopdrelňíki s mostu 
do Vltavi, neňí ďivu, že liďi sou kabku nervosňí. V říši jim prdli nervi a sesaďili 
Válcafa s trůnu. F Čecháh ofšem vidršel kralovad neš ho terfil šlag. 


