Neděle 22/8/21

Vikingský den
Vikingská kuchyně:
Naše námořní kuchyně bude
k snídani servírovat perník
s čajem.
K obědu budou naši veslaři
povzbuzeni dýňovou polévkou a
kari s rýží.
Na večerní doplachtění si břicha
zaplní boloňskými špagetami.
Skandinávské počasí:
Zítra očekáváme v dopoledních
hodinách přívětivé počasí,
odpoledne se ale obáváme
Lokiho schválností v podobě
srážek. Doufáme, že nám
nenaprší do drakarů.
Vikingské rody:
Freyové (černá): 59 b.
Hromoví válečníci (modrá): 71 b.
Ledoví vlci (fialová): 71 b.
Ragnarok (červená): 65 b.
Radegasti (zelená): 63 b.
Bojovníci Valhally (zlatá): 61 b.
Valkýry (bílá): 57 b.
Zigridové (žlutá): 56 b.
Objevitelská mapa klanů
Služba ve vesnici:
Oddíl: Zigridové (žlutí)
Pravá ruka: Lucka
Kuchyně: Marek, Sára, Anička
Topiči: Martin, Míra
Uklízecí četa: Tomáš, Felix

Cena: 33000 THD

Z vikingské kroniky:
Dnešní den byl poněkud nabitý. Dopoledne proběhla první bramboriáda, kterou suverénně
vyhráli modří. Následovala hra, ve které se porovnaly síly jednotlivých členů oddílu. Jejich
úkolem bylo probojovat se přes lodní můstek na druhou loď. Málokdo zdolal velkého JJ.
Následně proběhlo celotáborové focení pod taktovkou Pavouka. Po poledním klidu přišla
táborníky vysněná fuskáčová bitva. Po nástupu proběhlo připravené vystoupení nejstarších
táborníků, které ve volných chvílích secvičovali s celým táborem včetně oddílových
vedoucích. Aktuálně probíhá již každoroční sobotní ples. Jak ples dopadl se nejspíše dozvíte
v nejčtenější rubrice: Fámy staré vikingské báby.

Vládci severských moří

Fámy staré vikingské báby

Dnes v naší vikingské výpravě vygradovaly
mezigenerační spory. Za stálého
popichování starochů se mladým Vikingům
nedaří provést jediné rozumně povedené
přepadení. Staří rozhodně nešetří kritikou a
posměšky. Spor se rozhoří na otevřenou
hádku a po nevybíravé slovní výměně
velitelů lodí dojde k finálnímu rozhodnutí –
rozdělit výpravy mladých a starých. Mladí
se tak pouští kolem Evropy do
Středozemního moře, staroušci směřují do
ústí Seiny, aby zaútočili do vnitrozemí
Francie.

Naše redakce nezahálela ani na již tradičním
plese včera večer. Při probíhající události jsme
nastražili své zraky na všechny potenciální
páry. Nad veškerý průměr vyčníval pár Marek
Ž. a Sisi, kteří spolu sdíleli humornou čapku
Pikachua prakticky po celý večer.
Dále nám nemohlo uniknout, že Adriana se při
každé zmínce o Mikim znatelně začervená, i
když tvrdí, že se jí nelíbí. Naše redakce si
dovolí nesouhlasit (máme své zdroje).
V přítmí plesu se nám podařilo zachytit Kubu
M. s Eliškou K. Společný tanec nám dává
naději na vznik nového páru. Naše redakce
bude vývoj samozřejmě bedlivě sledovat.
Překvapením plesu bylo pozorování, že naši
jinak spolehliví lovci žen Matthew a Domča
protentokrát mnoho úspěchů neslavili. Bylo to
jen špatným tlakem a vysokou biozátěží nebo
naši chlapci ztratili formu?
Nakonec Vám přinášíme novinku z kolektivu
vedoucích. Proslýchá se, že Červ až příliš často
navštěvuje kuchyni od té doby, co ji obývá
Mývalice. Že by se nám i mezi vedoucími
rýsovaly nové dvojice nebo naší redakci jen
delší dobu něco unikalo?

Co pro nás bohové chystají
Zítra se můžeme těšit na další potíže bohů
s obry. Od chvíle, kdy se Thorovi povedlo lstí
zpět ukrást své kladivo od obrů a při této
příležitosti jich několik pobít, obři útočí na bohy
stále častěji. Bohové se proto rozhodnou
zbudovat mohutné opevnění. K jejich
překvapení se jim nabídne kolem jdoucí statný
kovář se svou kobylou. Ten tvrdí, že svede
velkou hradbu sám se svou kobylou postavit,
chtěl by ale jako odměnu Freyu za ženu. Bohové
(až na Freyu) souhlasí, dají ale kováři
nesplnitelný termín.
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