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14. 8. pondělí
SERVIS

Velké oddílové přípravy
Jídelníček:
Snídaně: Chléb, budapešťská
pomazánka.
Svačina: Jablko
Oběd: Hrášková polévka. , rizoto
Svačina: Pudink
Večeře: Chléb, sýrová pomazánka
Počasí:
Redakce musí konstatovat, že
předpověď seriózním meteorologům
vcelku vychází. Dnes jsme měli
polojasno až oblačno a příjemně
teplo. Před noční hrou se sice
výhružně zvedl vítr, ale nakonec z
toho nic nebylo.
Noční hlídka:
Zelení
Služba dne:
Huliman: Misha
Pravá ruka: Bořek
Kuchyň: Verča, Krista, Kája, Matěj
Topiči: Krysa, Domča, Miky, Robin
Uklízecí četa: Adélka, Amálka,
Anička, Sabina
Bodový stav družin:
Zelení:
3
Modří:
2
Žlutí:
3
Oranžoví:
3
Červení:
3

Dnes naše oddíly pracovaly na své prezentaci. Vymýšlel se název šlechtického rodu
a pokřik, batikoval se slavnostní šat do rodové barvy a vytvářel se rodový erb.

Padající hvězda
Dnes se upravený Tristan rozhodl, že vyzná lásku Viktorii. Bohužel však nečekal, že
u jeho vyznání nebude jenom sama Viktorie. Když Tristan koktavě zval Viktorii na
noční piknik, tak za jeho milovanou stály její kamarádky a hihňali se. Do toho všeho
ještě přišel druhý nápadník Viktorie, Humpry a Tristanovi vyrazil květinu pro Viktorii
z ruky. Humpry pak na Tristana vytáhl kord a Tristan se bránil klackem, ale vždy
když se o něco pokusil, dostal ránu kordem.
Na druhé straně zdi, kde se skrývá kouzelný svět, zrovna umírá král. Bohužel má
stále 7 živých synů a tak si je povolá k sobě, než zemře, aby vyřešil, kdo nastoupí
místo něho. Nejdříve vynadá všem bratrům, že si ještě nepročistili cestu. Když byl
on mladý tak všichni jeho bratři byli už po smrti, když jeho otec začal být nemocný.
Ještě než se dostane na slova o nástupnictví tak Sextus shodí Tercia z věže. Poté jim
král řekne, že první, kdo najde jeho topaz, který si sundal z krku, získá korunu. A s
těmito slovy vyhodí svůj náhrdelník oknem a ten stoupá až ke hvězdám, kde se
zastaví a spolu s Mocí Hromotvrze spadne dolů i hvězda.
I přes trapas s Huprym se s ním Viktorie v noci sešla na piknik. Tristan ji vyznal
lásku. Viktorie se ale rozplývala nad tím, jak Humpry jel pro dárek pro ní až do
Ipswitche. Když se zadívali na oblohu, tak viděli padat hvězdu a Tristan dal
neuvážený slib, že na důkaz své lásky k Viktorii ji tu hvězdu přinese. Ale Tristan
nebyl jediný kdo tu hvězdu viděl padat.
Čarodějnice Lilith zrovna bavili, že by to chtělo další hvězdu. Srdce předešlé hvězdy
už skoro celé snědly a potřebují znovu omládnout. A hvězda jako na zavolání padá
hvězda. Jedna z čarodějnic sní zbytek srdce hvězdy a omládne a vydá se s velkým
nožem a lov hvězdy, která zrovna padá.

Co nás čeká?
Zítra se můžeme těšit na velkolepou hostinu
na uctění památky 81. Krále Hromotvrzi.
Hostiny se budou účastnit všichni bratři a
ostatní důležití lidé ze dvora. Přežijí tuto
hostinu všichni?
Tristan, který se dnes dostal za zeď se poprvé
setká s královstvím Hromotvrze, není to až
tak pohádková říše, jak by čekal a číhají na
něj všelijaké nástrahy. Tak uvidíme, jak si s
nimi poradí.

Hláška dne: účetní k mladšímu táborníkovi: "Jestli budeš štvát, tak tě dám do uklízecí čety!"

