Případ VeruKeru
Pro naše pravidelné čtenáře máme dobrou zprávu - vývoj kolem VeruKeru má své pokračování.
Nejvíce informací nám poskytl právě dvoudenní výlet. VeruKeru má bezpochyby trvalého nápadníka v
Kořalkovi - do této velice přehledné situace však vstoupil Krysa, který harmonii narušil. Během dne
probíhal mezi oběma pozorovanými nápadníky intenzivní souboj, jeho výsledek se nám však pozdával
spíše nerozhodný.
Naši chlapci
Čekáte, s kým se naši chlapci dali do páru? Nehledejte odpověď v náručí děvčat - chlapci si totiž
během dvoudenňáku vystačili sami. Naší redakci nemohl uniknout zvýšený zájem Vojty o další
účastníky zájezdu, který se bez debat vyrovnal Krysově a Kořalkově zájmu o VeruKeru. Naši chlapci
však na dvoudenním výletě očividně svoje objekty zájmu průběžně měnili.
Vojtova změna priorit
Jak už bylo zmíněno, Vojta během výletu projevoval zájem spíše o pánskou sekci. Zajímavostí
výletového večera je však náhlý zvrat v podobě obnovení zájmu o Bambůču - po ostentativním
nezájmu o něžném pohlaví Vojta usínal v objetí Bambůči - přesně tak, jak by to naše redakce
očekávala.
Bambůča a Vojta - krize?
Tradiční epizodka Bambůča + Vojta má nejspíš po dnešním plese neočekávané pokračování. Naše
redakce se domnívala, že výše zmíněná záležitost je už konstantou místní scény. Večer však přinesl
nemilé překvapení - podle důvěryhodných zdrojů si Vojta nezískal Bambůču pro vytouženou
procházku a po tragickém neúspěchu se odebral na kutě.
Standa a Krysa - nová generace playboyů
Posloucháte v naší rubrice o Krysovi až příliš moc? Věřte, že Standa je mu naprosto rovnocennou
konkurencí. Z našeho pozorování je nasnadě, že by se vůbec nebránil bližšímu kontaktu s Áďou
Trbuškovou a Beou Dolejší. Po bližším přezkoumání situace však došlo ke zjištění, že Standa je
ochoten svou partii hrát v podstatě na všechny strany. Zajímavou kapitolou je však průnik zájmu
Krysy a Standy - tím je očividně osoba Péti. Podle našich zdrojů projevuje Krysa nezakrytě Péti svou
náklonnost, Standa se ale nechal na výletě slyšet, že nepřítomnost Péti a Lenty je pro něj smutnou
záležitostí. Podle věrohodných informátorů však šlo spíše o Péťu než o Lenty. Jak se bude vyvíjet
konkurenční boj Krysy a Standy? A jak vlastně zvládne Krysa válčit na dvou frontách s Kořalkou a
Standou??

