cena 20 TDA

25. 8. pátek
SERVIS
Jídelníček:
Snídaně: Chleba s nuttelou
Svačina: Jablka
Oběd: Buřtguláš
Svačina: Loupáky
Večeře: Zeleninová polívka
Počasí:
Slunce se zaleskne na čepelích mečů
pozdvižených k závěrečným bojům a
vítr zatřepotá korouhvemi pěti
statečných družin.
Noční hlídka:
Modří - Rod Tauriů
Služba dne:
Huliman: Alík
Pravá ruka: Krysa
Kuchyň: Máňa, Miky, Verukeru, Sisi
Topiči: Domča, Matthew, Robin,
Bořek
Uklízecí četa: Krista, Kája, Sabča, Áďa
Bodový stav družin:
Zelení:
?
Modří:
?
Žlutí:
?
Oranžoví:
?
Červení:
?

Myšákova cesta
Kapitán Shakespeare přiblížil Tristana a Yvaine ke Zdi, pořád jim ale zbývá ještě pořádný kus cesty. Pokud chce Tristan
zavčas svou cestu zvládnout, nemůže se spoléhat na vlastní síly.
Tristan s Yvaine naráží na své cestě na čarodějnici Semele - ta má k dispozici maringotku a má možnost páru pomoci.
Čarodějnice ale Tristana obelstí - pomoc mu nabídne výměnou za jeho kouzelnou skleněnou sněženku, která ho chrání
před zlými kouzly. Následně ho přemění v myšáka a zavře do klece. Yvaine je zděšená a na čarodějnici křičí, ta ale
jakoby o Yvaine vůbec nevěděla. Čarodějnice o Yvaine skutečně neví - chvíli před tím, než Tristan s Yvaine dojeli, Semele
potkala Lilim. Semele se pokusila Lilim ošálit a vyzvědět z ní informace o hvězdě. Lilim ale pokus odhalila a na Semele
uvalila kletbu: "Hvězdu neuvidíš, neucítíš, neuvidíš ji, ani kdyby stála přímo před tebou". Semele kvůli kletbě o Yvaine
neví - nakonec Yvaine nasedá do maringotky za myšákem - Tristanem a Semele s maringotkou vyráží směr Zeď. Během
jízdy maringotkou Yvaine vyznává myšákovi svou lásku.
V dopolední hře oddíly získávaly čas na své cestě ke Zdi. Na celkem sedmi stanovištích získávali táborníci cenné minuty
pro své závodící kočáry.

Na obou stranách Zdi
Čarodějnice Semele nakonec své slovo dodržela - Tristana výměnou za sněženku skutečně dovezla ke Zdi. Tam ho
proměňuje zpět na člověka. Yvaine okamžitě spěchá k zesláblému Tristanovi. Tristan se Yvaine zeptá, jestli myslela své
vyznání v maringotce vážně. Ta jen mlží a červená se, snaží se zavést hovor na jiné téma. Tristan dívku políbí a řekne jí,
že musí jít sdělit Viktorii za Zeď, že jeho srdce už patří někomu jinému. Tristan za Zdí potkává Viktorii na procházce s
Humphrym. Tristan Viktorii předává kapesník s pramínkem Yvaininých vlasů, aby dokázal, že hvězdu skutečně našel.
Humphry podrážděně reaguje a vyzývá Tristana k souboji - v tom je však na hlavu poražen. Viktorie ale v kapesníku
nachází pouze hrst hvězdného prachu. To pro Tristana znamená jedinou věc - Yvaine nesmí za Zeď, jinak se v prach
promění celá.
Mezitím ke Zdi dojíždí i kočár s Lilim. Ta zastihne Semele a Yvaine. Lilim hvězdu přemlouvá, aby nechodila za Zeď, aby se
z ní nestal jen kámen. Semele nic nechápe, protože hvězdu nevidí. Nakonec dojde k magickému souboji mezi
čarodějnicemi, ve kterém Lilim vítězí. Poté si spoutá Unu s Yvaine a odváží si je v kočáře pryč.
Během odpolední hry měli táborníci za úkol zorientovat se ve zmatečné situaci na rozhraní magického a reálného světa.
Ve hře se oddíly snažily zmapovat okolí tábora, aby mohly díky svým mapám najít ukryté schránky.

Láska a něžnosti
Bohužel, nové informace ohledně tohoto
tématu se k nám do redakce nedostaly.
Čím vás ale můžeme překvapit (pokud jste
už ovšem tento vývoj událostí
nepředpovídali), je rozkvétající vztah mezi
Bořkem a Áďou Trbuškovou. Je skoro
nemožné je zastihnout tak, aby nebyli
přistiženi v těsné blízkosti.
Velký oblíbenec tábornic Standa, jenž si
včera přivodil malý úraz, byl celý den
obklopen přítomností mnoha dívek, které
mu věnovaly větší než velkou pozornost.
Nu, zítřejší diskotéka snad poví více.

Co nás čeká?
Dnes už nás čeká samotný závěr příběhu poslední žijící princ Septimus se setká s
Tristanem a společně se utkají v souboji s
čarodějnicemi. Tristana také čeká setkání s
jeho matkou - princeznou Unou, kterou
zaklela jako svou služku čarodějnice Semele.
V souboji nakonec poslední královský bratr
umírá a Tristan zlé čarodějnice v boji porazí.
Tristana ale čeká ještě jedno velké
překvapení - všichni královští bratři ve snaze
získat trůn zemřeli a jediným přímým
královským potomkem je Tristan. Tristan se
tak s Yvaine stává královským párem
Hromotvrze.

Hláška dne: děti hledají obchod ve vesnici, nakonec zastavují u autobusové zastávky
"Jste si jistí, že tohle je ten obchod?"

