Středa 25/8/21

Vikingský den
Vikingská kuchyně:
K snídani naše Vikingy čeká
makový závin s kakaem.
K obědu budeme k veslování
povzbuzeni česnečkou a rizotem.
Večer na moři zakončíme řádně
posypanou krupičnou kaší.
Skandinávské počasí:
Bohové se na nás asi zlobí, neb
nám stále počasí nepřeje.
K častým dešťům se přidal i
chlad, který nás zahání do
podpalubí našich lodí.
Rozděláváme vysoké ohně,
abychom se zahřáli. Snad na nás
už zítra zase Slunce vysvitne.
Vikingské rody:
Freyové (černá): 75 b.
Hromoví válečníci (modrá): 87 b.
Ledoví vlci (fialová): 90 b.
Ragnarok (červená): 77 b.
Radegasti (zelená): 82 b.
Bojovníci Valhally (zlatá): 75 b.
Valkýry (bílá): 67 b.
Zigridové (žlutá): 68 b.
Objevitelská mapa klanů
Služba ve vesnici:
Oddíl: Ledoví vlci
Pravá ruka: Kuba M.
Kuchyně: Pája, Bára, Vráťa
Topiči: Kuba K., Martin
Uklízecí četa: Julča, Jasmínka,
Péťa

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky:
Včerejší přerušený dvoudenní výlet táborníky dosti zklamal, ale také velice vyčerpal. Budíček tak byl
posunut. Celý den nám počasí značně nepřálo a krom občasných dešťů byla takřka celý den zima. Pro
táborníky tak byla vytopena krčma s možností sušit si mokré prádlo a také byl v kuchyni vždy připraven
teplý čaj pro zahřátí. Dopolední hra se nesla v klidnějším duchu v krčmě. Mezitím pokračoval na hřišti
turnaj ve vybíjené, kde účastníci tentokrát místo bot hráli s gumáky či nepromokavými botami.
Odpoledne již bylo živější. Hra spočívala v pátrání a běhu, aby se táborníci krapet rozpohybovali a také
zahřáli. Po hře byli starší a nejstarší táborníci k ruce technickému sektoru při tahání dříví z lesa. Večer
pak následoval zábavný program v podání klasické televizní show Kufr. Mezi účastníky byli jak vedoucí,
tak i táborníci.

Vládci severských moří

Fámy staré vikingské báby

Staroušci s mlaďochy jsou už dlouho rozhádaní.
Teď se nám ale rozhádali už i Ragnarovy děti
mezi sebou. Djolin spolu s Magnim už nevydrželi
plout spolu a rozdělili se. Magni plul dál podél
pobřeží Evropy. Nejstarší syn Djolin omylem
odbočil do ústí řeky Loiry. Jakmile se dozvěděl
od obchodníka, že po řece je to kousek do
Orleáns a pak po souši pár desítek kilometrů do
Paříže, tak byl rád, že se to takto povedlo.
Staroušci mezitím plují po řece Seině. Pomalu
jim dochází víno z vypleněného kláštera, a tak si
vzpomenou na lektvar od druida. Jakmile se
kouzelného lektvaru napijí, veslaři začnou
veslovat tak rychle, že je dokonce i plachty
zpomalují. Staroušci zjistí, že mají nadlidskou sílu
a rozhodnou se ji vyzkoušet při plenění. Povede
se jim získat hory zlata, a protože u řeky už není
co plenit, tak i dokonce nesou své lodě po souši
pro další lup. Bohužel jim dojde lektvar a oni
zůstanou i s kořistí poblíž Orleáns. Právě zde se
střetnou s Djolinovou výpravou. Mladíci
nechápou, jak se to starouškům povedlo, ale
s radostí nakládají kořist na své drakary.

Posledních pár deštivých dnů přineslo
mnoho zajímavých situací. Nepříznivé
počasí nahnalo táborníky do stanů a do
krčmy, kde se nám začaly projevovat páry
nám už známe i neznámé. Mezi známé
páry patří Michal K. a Eliška, kteří byli
spatřeni opakovaně ve stanu č. 33. Podle
očitých svědků jsou spolu velmi často.
Z dřívějších dnů se k nám dostala
informace, že Babeta a Honza K. mají pro
sebe navzájem slabost. Honza K. však
dnes bohužel odjel. O stavu Babety
v tomto ohledu bohužel zatím příliš
nevíme. O novinkách vás samozřejmě
budeme informovat.
Náš oblíbený Casanova Kokos je opět
v objektivech našich paparazzi. Zatím asi
největším objev je to, že Kokos je údajně
v hledáčku jisté tábornice. Bohužel se naší
redakci nepodařilo zjistit nic jiného, než že
první písmeno jejího jména je A. Projeví se
tato tajemná ctitelka? Bude Kokos pátrat
po dotyčné slečně nebo bude dále hrát
svou nevyzpytatelnou hru? To vše se ještě
uvidí.
Váš Loki

Co pro nás bohové chystají
Zítra se uvidí podle vůle boha Thora. Jak moc
bude mlátit do kovadliny.
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