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Hlavy rodů:
Plánovaná

odstávka vydání
Tallhofer Valley

Daily News.
Z důvodu dvoudenní poutě
většiny místních občanů by
bylo pro osazenstvo redakce
nebezpečné ve městě
zůstávat. Vyrážíme tedy na
cestu spolu s ostatními a
vynecháme čtvrteční vydání.
Pokud cestu přežijeme,
dodáme čerstvé novinky
přímo z terénu. Držte nám
palce! 

Zbraně v akci!
Rody se v dnešním horku
rozhodly procvičit střelbu,
přesnost a sílu, když vyrazili
lovit večeři. Po Valley se
následně rozhořely ohně všech
rodin a netrvalo dlouho a
všude se linula vůně poctivého
domácího vývaru. Byl to
tetřívek prériový, sova zemní
nebo mládě supa? Je to úplně
jedno, protože vyhládlí
kovbojové se vrhli ke kotlíku v
momentě, kdy ho sejmuli z
ohně. Hlavní samec Samuel
osobně ochutnal každý výtvor
a s úctou pochválil odvěké
rodinné recepty.

TALLHOFER        VALLEY 

Po banditech se slehla zem. V sousedních městečkách o nich nikdo
neslyšel, nikdo je neviděl přicházet po hlavních cestách. Po dlouhém
váhání se hlavy rodů rozhodly opustit na chvíli Tallhofer Valley, aby
bandity dopadli a s nimi pokud možno i uloupené zlato. Všechny ulice
jsou takřka vytapetované plakáty, které nabízejí závratné částky za
dopadení tří neznámých mužů, kteří v noci na úterý zaútočili na místní
obyvatele a odnesli téměř všechny zásoby zlata získaného tvrdou prací.
Každá informace, která povede k dopadení banditů má nyní podobnou
cenu jako onen drahý kov. Nejcenější věci si rody odnášejí s sebou a z
města tak zůstane jen křehká, minimálně střežená skořápka. Je to
velký risk, ale Jalapeñovi, Poggánce, Van der Waallsovi, Amaríjovi a
Zlatarony pohání vztek a zlatá horečka. Nenechte se zmást, nikdo
nejedná s horkou hlavou. Prozatím se chystají uspořádat dvoudenní
výpravu ve třech skupinách, které se vydají opačnými směry. Pokud se
jim nepodaří padouchy dopadnout, budou uvažovat o uspořádání
nákladněších a vzdálenějších výprav. 

snídaně: chlebík s tuňákovou pomazánkou
oběd: polévka se zvířátky
          riziko se sýrem a okurkou 
svačina: rajčatový salát
večeře: co si rody ulovili, to si taky sní!

"Ty kráso ty brejle vlastně
nejsou jako dalekohledy.
Voni tam musej bejt ňáký
zrcadla ne? V těch
dalekohledech. To je úplně
jinej vesmír." 

Lukasíno Tejkoš

Rody opouštějí město!
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PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTAJEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE 

Mail SpT:
prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:
 606 384 400

Adresa tábora:
Tábor SpT

Tallhoferův Dol, 
537 01 Rabštejnská Lhota

1.Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia

    240 $
2.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno

 230 $
3.Kája & Jonáš 
z rodu Van der Waalls
                160 $
4.Ema & Martin 
z rodu Zlatarronů 
                122 $
5.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo
               120 $

Starosta: Kdo ví?
Hlavní samec: Sam Hrachovec
Majitelé saloonu: Námořník & Míra
Doktor: Lucík
Hokynář: Martin Morávek
Vedoucí kabaretu: Bau & Dejv
Novinářka: Nany

Pow-powder!

K dostání ve dvou barevných

variantách.

První střelný prášek pro
ženy na světě!!

Dopoledne se neslo ve znamení
tance. Ale né jen tak ledajakého.
Systematizované sestavy
zapsané v kódech museli
kovbojové předvést porotě v
přesném pořadí. Žádná chyba
nebyla odpuštěna a rody mohly
předvést spolupráci a
neochvějnou paměť. Divili byste
se, jak moc zvládne hlavu
poplést pouhé tlesk, plesk,
otočka, lusknutí a hruďoplesk!

Blázni! Blázni! Myslej si, že maj
šanci. Tam venku toho číhá
mnohem víc. Kojoti, psouni,
hadi, dny bez vody a něčeho k
snědku. Kolikrát i zatoulanej
vzteklej bizon stačí, abys to
měl spočítaný. Neni možný aby
se vrátili živý všichni. Nemaj
se čeho chytit, soutěsky jsou
zrádný a tahle doba je celá
ňáká divná. 

Saloon podává:

7.7.2021 0,12 $
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Tlesk, plesk, otočka

Chcete si připadat v
bezpečí a mít čisté
prádlo? Všechno

zvládnete s jediným
produktem Pow-

powder! Prádlo jako
nové a barevný efekt

při střelbě!  
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