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Závěrečný souboj
Jídelníček:
Snídaně: Chlebové dobroty
Počasí:
Dnes bude teplo s občasnými
přeháňkami.
Noční hlídka:
Žlutí - Lordi vycházejícího slunce
Služba dne:
Huliman: Krtek
Bodový stav družin:
1. Zelení:
52
2. Oranžoví:
45
3. Žlutí:
44
42
4. Modří:
5. Červení:
40
Vítězové hry jednotlivců
Nejmladší
1. Jakub Krejsa
2. Daniel Benš
3. Tobiash Barnes
Mladší
1. Šárka Tůmová
2. Kristýna Slámová
3. Jakub Munk
3. Kristýna Jirků
Starší
1. Michaela Smejkalová
2. Tomáš Havlín
3. Michal Knoll
Nejstarší
1. Vojtěch Novotný
2. Klára Jenčová
3. Daniel Krejsa

Čarodějka Lilim ujíždí s unesenou Yvaine a princeznou Unou v kočáře
směrem ke kouzelnému sídlu. Tam obě vykládá a oznamuje sestrám, že
přivezla hvězdu, aby jí mohly společně vyříznout srdce. Unu si čarodějnice
nechávají jako svou služku.
O chvíli později přijíždí k sídlu i Tristan. Ten se před palácem čarodějnic
setkává i s posledním žijícím královským bratrem - Septimem. Tristan i
Septimus usoudí, že čarodějnice jsou jejich společným nepřítelem. Společně
vtrhávají do sídla. Septimus se setkává s Unou a poznává v ní svou dlouho
ztracenou sestru. Septimus ale v souboji čarodějnicím nakonec podlehne.
Tristan se vydává také do boje, ještě dříve ale zjišťuje, že Una je jeho
matkou. Tristan nakonec dvě z čarodějnic poráží. Třetí čarodějnici nakonec
zabije Una - zlo je poraženo a zbývá už jen poslední velké překvapení.
Všichni královští bratři zemřeli a jediným přímým mužským potomkem
mrtvého krále je právě Tristan. Navíc Tristan nevědomky splnil i podmínku
dědictví trůnu - drahokam, který princové celou dobu hledali, má Yvaine v
broži na krku.
Táborníky čekalo jedno dlouhé válečné tažení. V celkem šesti etapách
poráželi síly zla, v šesté etapě oblehli baštu čarodějnic, kterou po více než
hodině urputného boje nakonec dobyli.

Láska a něžnosti
Ačkoliv se na dnešní velkolepé bitvě, z hlediska naší
rubriky, nestalo nic zvláště zajímavého, tak menšina
dětí v táboře nezahálela. Není se čemu divit, protože
jedním z menšiny dětí byl právě flirtu mistr Standa.
Jeho další obětí se k našemu "velikému překvapení",
stala Bambůča. Kdo ví, jestli dobrovolně, či ne,
každopádně se celý den nacházela v jeho
přítomnosti. Ovšem je ale také dost možné, že jí nic
jiného nezbývalo. Věříme, že to Vojta ponese
statečně.
Nu, to bude od nás pro letošek vše. Celý rok pro vás
samozřejmě budeme monitorovat námi vybrané
páry, o kterých Vám příští rok přineseme nové
informace.

Co nás čeká?
Zítra nás bohužel po čtrnácti dnech
nabitého tábora čeká odjezd.
Přejeme všem mnoho štěstí během
roku :)

Lásce zdar! <3
Hláška dne:
"Po tomhle táboře už si nikdy nebudu zavazovat oči!"

