Čtvrtek 26/8/21

Vikingský den
Vikingská kuchyně:
Den na drakaru začne chlebem
s vajíčkovou pomazánkou.
Zeleninová polévka a boloňské
špagety zaplní břicha našich
veslařů k obědu.
Špekáčky nás potom zasytí na
noční plavbu.
Skandinávské počasí:
Naše oběti bohům se vyplatily.
Odin vyslyšel naše prosby o lepší
počasí. Deště ustaly a
v odpoledních hodinách jsme
vyhřívali své ztuhlé kosti na
slunci. Kéž přízeň bohů vydrží i
do dalších dnů.
Vikingské rody:
Freyové (černá): 85 b.
Hromoví válečníci (modrá): 90 b.
Ledoví vlci (fialová): 95 b.
Ragnarok (červená): 86 b.
Radegasti (zelená): 90 b.
Bojovníci Valhally (zlatá): 80 b.
Valkýry (bílá): 73 b.
Zigridové (žlutá): 76 b.
Objevitelská mapa klanů
Služba ve vesnici:
Oddíl: Radegasti
Pravá ruka: Mára
Kuchyně: Áďa, Anička, Inna,
Eliška
Topiči: Kudlanka, Miky
Uklízecí četa: Mahu, Vojta

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky
Po několika nevlídných dnech na nás zase konečně vykouklo sluníčko. A co víc, celý den nespadla ani
kapka deště. Proto jsme se vydali na krátký dopolední výlet, během kterého jsme hledali skrytý
vikingský poklad. Odpoledne jsme si zahráli další etapu celotáborové hry družin, poté následovaly
turnaje ve vybíjené, ve kterých dnes exceloval tým fialových. Pohodu našeho slunného odpoledne
narušila rozbitá vodovodní trubka, kvůli které jsme se museli na chvíli obejít bez vody, ale naši šikovní
technici nás rychle zachránili.
Večer jsme si pochutnali na krupičné kaši. Tato událost byla jako již tradičně doprovázena soubojem
názorů, zda je lepší míchat či NEMÍCHAT. Naštěstí v naší vesnici stále převažují vikingové, kteří
nemíchají. Uff!
Později večer jsme si užili letošní druhý táborák, během kterého Vikingy navštívila šamanka a sdělila
jim, že se musí mít na pozoru, protože události nasvědčují tomu, že nastane Ragnarok. Poté měl každý
z vesnice možnost prokázat svoji odvahu na strašidelné stezce.

Vládci severských moří

Fámy staré vikingské báby

Odpoledne pokračovala flotila mladšího
z Ragnarových synů, Magniho, ve své
plavbě do Středozemního moře. Ve světě
bohů během jejich cesty došlo k neobvyklé
potyčce. Řecká bohyně Afrodita vyhledala
Freyu a neváhala jí vytknout, že Freya není
více méně ničím jiným než její pouhou (a ne
úplně povedenou) kopií. Freya si
samozřejmě nenechala urážku líbit a
Afroditě se tvrdě pomstila. Freya vyzvala
výpravu Vikingů pod Magniho vedením, aby
pomstili její jméno a srovnala se zemí jeden
z Afroditiných chrámů.
Navečer se Ragnar dozvěděl strašlivé
proroctví věštkyně – má přijít Ragnarok.
Ragnar přichází za bohy, aby vyhledal jejich
pomoc v nadcházející těžké době.

Stará vikingská bába si dává pro dnešek
krátkou pauzu. Nemusíte se ale bát – dnes
Vás čtivem zásobí naše mladá bába. Naši
nejstarší se přihlásili o slovo a vytvořili
speciální vydání naší rubriky.

Co pro nás bohové chystají
Zítra zastihne Ragnarovy syny a dcery proroctví
o Ragnaroku. Dobyvatelé tak budou stát před
závažným rozhodnutím – pokračovat ve výbojích
dále do světa nebo se vrátit do vlasti a bránit
zde svou kulturu a kořeny proti temným
bytostem pod vedením strašlivého Súrta.
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