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Barbarský věstník

Čtěte nás!!!
Nejnovější drby ze
společnosti, politiky
a podsvětí.

Léta Páně by voko 8. století n. l.

Vraždící maniak

Je možné, že zlo má kořeny v genech?

Zastavte Karla!!!

Karel Veliký je jeden z nejznámějších evropských králů naší temné doby –
středověku. Jeho dědeček, majordomus, přezdívaný Karel Kladivo (Karel
Martel), je známý jako skvělý hrdina, který ubránil Evropu proti
nájezdům arabských okupantů z jihu. Sjednotil mnoho zemí, které
původně patřily Římské říši. Když zemřel, byla vláda nad Evropou
rozdělena mezi jeho dva syny – Charlemagna a Karlomana. Když
Karloman zemřel v bitvě, kterou vedl, aby bránil katolickou církev, stal se
z Karla Velikého jediný panovník nad Franckou říší. Mohl dostát dědictví,
které mu přenechal jeho děd? Je možné, že když vyrůstal ve stínu svého
děda a viděl hrůzy válek, ovlivnilo to neblaze jeho další vývoj a stalo se
z něj krvežíznivé monstrum?

Mrtvoly ponechány
svému osudu

Znesvěcení
v přímém přenosu

Karel Veliký je velmi zbožný muž
a neváhá použít násilí, aby to
dokázal. Věří, že je jeho
křesťanskou povinností
znovuvzkříšení Římského impéria.
Vidí jediný způsob, jak toho
dosáhnout, tímto způsobem je
vraždění. Nařizuje, že každý, kdo
se nebude chtít stát křesťanem
(a platit poplatek církvi), musí být
zatčen. Dokonce zašel tak daleko,
že shromáždil 4 500 barbarských
vůdců – našich bratrů. Řekl jim, že
buď se na místě obrátí na
křesťanskou víru, nebo okamžitě
zemřou. Drazí souvěrci však
odmítli zradit to, čemu věří. Karel
nechal všechny popravit. Jeden za
druhým byli vedeni ke špalku, kde
jim byly stínány hlavy, těla byla

Karlovu otřesnému řádění
však ještě není konec.
Vraždění tisíců mu není dost,
chce být důsledný. Rozkázal
svým armádám, aby dobyly
barbarská území a zničily naše
nejsvětější místa. Když přijel
k místu, na kterém rostl strom
zvaný „Strom světa“,
nezaváhal a nechal ho
pokácet. Nezajímalo ho, že
zde tento velkolepý strom stál
už stovky let a že byl po celá
staletí centrem naší barbarské
víry.

ponechána na poli, aby shnila.

Hanba mu!
Podpis Karla Velikého – grafolog by
zaplakal!!! Vidíte ty brutální meče
vystupující z některých písmen?

Fuj!

Opravdu mu to projde?
Temný středověk je hrozným
obdobím. Je však opravdu zapotřebí
tolik brutality jenom proto, aby byla
Evropa jednotná? Pokud ano,
Charlemagne je na tuto práci ten
pravý. Nedopustí, aby mu cokoliv
stálo v cestě k znovuvybudování
Římské říše. Chce návrat moci a je
pro to ochotný udělat naprosto
cokoliv. Svým způsobem opravdu
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dostál dědictví, které mu zanechal
jeho děd. Jak je ale možné, že s tím
nikdo nic neudělá???

