16. 8. 2019

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: Chleba se šunkovou pomazánkou
Svačina: Meloun
Oběd: Čočková polévka s párkem, výpečky
s knedlíkem a zelím
Svačina: Jogurt
Večeře: Lívance s ovocnými couly, zakysačka
Počasí:
Čtvrtek byl nad očekávání teplý a nepřišla
žádná z hlášených přeháněk. Je možné, že si
to obláčky šetří na zítřek. Potůček je opět
suchý, uvidíme, jestli se do konce tábora ještě
ukáže.
V noci hlídali: Elfové
Služba dne:
Huliman: Áďa
Pravá ruka: Dodo
Kuchyně: Lucka, Filip, Miky, Áďa
Topiči: Kuba (Chipmunk), JJ, Lenka (Lama)
Uklízecí četa: Miloš, Emička, Motorka
Hodnocení celotáborové hry družin:
(kolik zlata si rody celkem vydělaly)
Skřeti:
26 000
Trpaslíci:
21 000
Nekromanti:
26 000
Lidé:
29 000
Inferno:
34 000
Elfové:
31 000

1 234 THD

Světem vládne instagram, #selfie
Dnešní den byl ve znamení hry spojené s focení tzv. „selfies“ s vedoucími. Focení se některým
táborníkům natolik povedlo, že nezůstalo bez hlasité odezvy jejich oddílových vedoucích.
Odpoledne následovala strategicky založená hra, dobývání pevností. Pod masivním útokem
táborníků neměly pevnosti dlouhou životnost a byly bez milosti pokořeny. Překvapením dnešního
dne byla noční hra založená na dokonalém pozorování a zapamatování si informací, které si
táborníci museli v nelehkých podmínkách černé noci udržet v paměti a následně společnými silami
přepsat na papír.

Nafrněný Nafrněndil
Trpasličí výprava pro prsten bloudila dlouhé hodiny v podzemí Khazad-Dum. Ruktini i Zunri byly
obě velmi vyčerpané, proto se rozdělily, aby měly větší šanci najít vodu. Ruktini brzy s golemem
narazila na jezírko, o kterém četla v knize. V ten moment ale zapomněla na to, že v jezírku by se
měl ukrývat prsten moci. Chtěla běžet zpátky za Zunri, ale v ten moment ji zastoupili cestu
Nasghúl s Kgrashou. Strhl se souboj, během kterého se Ruktini podařilo ukořistit prsten a díky jeho
moci Nasghúla s Kgrashou odehnala. Rutiny se Zunri se radovaly ze svého vítězství, to ale netrvalo
dlouho. V tu chvíli na scénu nastoupil dobře upravený elf – Nafrněndil. Nafrněndil a jeho družina
se pokusili od trpaslic získat prsten, těm se ale povedlo utéci. Golem bránil elfům pronásledovat
trpaslice, za to zaplatil svým neživotem. Nasghúl s Kgrashou mezitím sehnali všechny zbývající
skřety, zákeřně zaútočili na trpaslíky a pak se velmi rychle stáhli a utíkali směrem k Mordoru. Zde
je čekal Sauron, který se nejprve rozzuřil. Jakmile se ale doslechl, jak je trpasličí armáda oslabena,
tak se velmi rychle uklidnil. Řekl svým nejvěrnějším, že dnes bude jejich cíl jiný. Dobudou lidské
město Núrneon spolu s Mortimorovou armádou nemrtvých.
Mezitím v Núrneonu probíhají zoufalé pokusy o přípravu na obléhání. Lidská královna si nechá
zavolat svou dceru Sanyu, svěří ji prsten moci a řekne ji, ať se podzemní chodbou proplíží z města
a prsten odnese do nejbližšího velkého města lidí – Minas Tirith. Sanya vyráží na cestu.

Co nás čeká a nemine?

Láska, drby a něžnosti

Zítra se podíváme, jak se podaří Sanye se
proplížit ven z města. Nebude to jednoduchý
úkol. Město se bude hemžit skřety, kteří mají za
úkol najít prsten moci a odevzdat ho svému
pánu Sauronovi. Mimo jiné se po městě bude
pohybovat spousta nemrtvých pod vedením
Mortimora.
Nekromant Mortimor pro jistotu pošle svou
věrnou nekromantskou dvojici Vidominu a
Merista hledat uprchlíky z Núrneonu na cestu
do Minas Tirith, předpokládá totiž, že se
někomu podařilo s prstenem moci dostat
nepozorovaně z města.

Dnes zaskočila naši redakci šokující zpráva - od
důvěrného zdroje jsme se dozvěděli, že Kukuřice
dále není ve vztahu s externím přítelem Jardou!
Může za to snad snaha našich Alfatáborníků? Jasné
je jen to, že Kukuřice je teď volná! Možná by ji mohl
okouzlit nový hráč v souboji o roli Alfatáborníka. Do
hry se totiž dnes přidal i Dodo, který veškerou svou
pozornost při oddílových hrách směřuje k Lucce. Ta
zájem lehce opětovala až při zájmu o společnou
hlídku. Že by se zde snad něco rýsovalo? Dnes
se také Copánek vyjádřila, že jejím oblíbencem na
táboře je Kokos, brání se však, že jde pouze o
kamarádství. Naše redakce má však diametrálně
odlišný postoj založený na pečlivě prověřených
informacích. Máme jako obvykle pravdu?

Matthew vyčkává před diskotékou: „Čekám, až tam bude něco pořádnýho na moshpit!“

