Sobota 16/8/21

Vikingský den
Vikingská kuchyně:
K snídani si Vikingové dají ptačí
zob (lupínky), na oběd se posílí
čočkovou polévkou a vypečeným
vepříkem, k večeři je čekají
šunkofleky podle receptu
nejzkušenější kuchařky z vesnice.
Skandinávské počasí:
Ráno: Vedro.
Dopoledne: Hic.
Odpoledne: Pařák.
Večer: Hic potmě.
Vikingské rody:
Černý klan: 8 b.
Modrý klan: 17 b.
Fialový klan: 16 b.
Rudý klan: 19 b.
Zelený klan: 11 b.
Zlatý klan: 11 b.
Bílý klan: 8 b.
Žlutý klan: 14 b.
Služba ve vesnici:
Oddíl: Modrý
Pravá ruka: Kristý
Kuchyně: Domča, Pavlína,
Nelinka
Topiči: Kraken
Uklízecí četa: Vojta Čmedla,
Vojta Tuma Oktay, Sovička,
Markétka

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky:
Dnes v noci měla věštkyně sen, že aby si naši válečníci získali přízeň bohů, musí splnit několik
úkolů. Jenže našim válečníkům se při rozdělování úkolů podaří na jeden zapomenout, což
rozlítí mocného boha Lokiho, který se nejenže nedočká svého vysněného kabátce vyšívaného
tisícem a jednou perlou z říše mořských sirén, ale navíc musel úkorně snášet, jak si ho
dobírali ostatní bohové. Za toho příkoří se rozhodl našim válečníkům jejich cestu řádně
okořenit.
V dopolední hře se našim válečníkům podařilo lokalizovat umístění všech úkolů. Odpoledne
se zhostili prvního z nich, vysvobození Odinovy oblíbené valkýry z podsvětí. Tam je
(ne)přivítala Hel, vládkyně temnot a dcera Lokiho v jednom démonovi, která zpravena o
urážce jejího otce, poslala naše válečníky zpět odkud přišli, a mnohem dál. Ti se ale nenechali
odradit odvážným husarským kouskem se jim podařilo valkýru vysvobodit.

Vládci severských moří
V noci měla naše šamanka další vidění. Na
ranním shromáždění vikingům sdělila, jak si
ji zjevilo 5 bohů, kteří požadovali za svou
přízeň oběť – vzácné artefakty. Ragnar
pověřil své 4 děti jejich získáním, avšak
zapomněl na boha Lokiho. Ten proto slíbil
jeho klanu pomstu.
První se svého úkolu ujal nejstarší syn
Djolin. Vydal se do podsvětí do říše bohyně
Hel pro Valkýru, kterou si přál přivést bůh
Odin. To se mu malou lstí podaří.

Co pro nás bohové chystají
Ragnarův mladší syn Magni se vydá se svou
družinou do aleje prastarých jabloní pro
nikdy nevadnoucí květ. Ten si přála bohyně
Freya. Na cestě se bude muset vypořádat
s hádankami záludného strážce aleje.
Odpoledne se poté podíváme na hašteření
naších bohů. Ráno se totiž Sif probudila bez
svých krásných zlatých vlasů prakticky
plešatá. Zuřivý Thor hledá viníka a nemýlí
se, když jde hned jako za prvním za Lokim.
Loki slibuje nápravu, takže ho Thor ušetří.
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Fámy staré vikingské báby
„Rok s rokem se sešel, já kámoše našel, tam u
Chrudimi ve Lhotě…“ A nejen kámoše, ale
možná i lásku!
Milý čtenáři vítáme tě u nás v rubrice, jediné
rubrice, která tě v novinách opravdu zajímá!
Tak jako loni, tak i tento rok ti každé ráno
přineseme nálož nejpikantnějších témat, co
se šuškají pod celtami.
Někteří ještě nemají ani vybaleno a už lze na
táboře pozorovat první projevy náklonosti.
Začneme zlehka - tábornice Elka nám
projevila zájem o přítomnost spíše klučičích
kamarádů, vývoj budeme sledovat!
Naopak mezi staršími se nám projevil známý
seladon Domča, jeho srdce pro tábor stále
plane a již první den byl pozorován
v přítomnosti Týny Ž.
Možná to bylo zimou (spíš ne, bylo fakt
vedro)? Možná tmou?
Jedno je jisté, Týna chtěla mít Domču blízko
sebe. Do karet jim hraje i fakt, že spolu sdílí
jeden tým. Poslední novinkou jsou sympatie
ze strany Poštolky směrem k Martinu B.
Naši paparazzi nikdy nespí!
Váš Loki

