
LONDONLONDONLONDON
TIMESTIMESTIMES

Thursday, June 27, 2013

Dnes ráno první z nás dorazili do tábora, který se pokusíme za
dva dny, než dorazí naši kolegové, změnit na Londýn doby
viktoriánské.

V ulici Baker Street jsme se potkali s panem Sherlockem
Holmesem a Dr. Johnem Watsonem. Prohodili jsme s nimi pár
slov a pánové nás pozvali k sobě domů na čaj o páté. Jejich
dům byl nedaleko, v uvedené ulici, nad vchodem číslo 221b.

Bylo to pro nás, ale i pro Holmese s Watsonem velice příjemné
posezení.Nad šálkem dobrého anglického čaje jsme debatovali
o vašem příjezdu a dalších velice zajímavých tématech.

A musím vám říct, že nám asi chvilku bude trvat, než se z
každého z nás stane  buď opravdová dáma, nebo skutečný
gentleman. Pánové nám slíbili , že nám velice rádi pomůžou.
Tak uvidíme, zda někdo po táboře pozná změnu.:-)

Petr

Baker Street 221b

Do Tomášova se začínají sjíždět odborníci 
z nejrůznějších koutů Velké Británie, kteří
nechtějí nechat nic náhodě. Když myslím
odborníky, musím říct, že to jsou opravdoví
machři v oboru a každý má svojí specialitu,
kterou bravurně ovládá. 

Program je promyšlen do poslední
chviličky, podařilo se nám sehnat nejnovější
program na mixování písniček a naši špioni
celý rok pečlivě vyhledávají každý hit,
chytají ho do svých sítí a připravují na
velkou show! Známí módní návrháři se také
doslechli o této jedinečné události a poskytli
nám žhavé kousky ze svých letních kolekcí,
které si každý bude moci vyzkoušet 
a předvést ostatním v plné parádě za zvuku
osvěžujících letních hitů. 

Počasí sice nevypadá nijak letně, ale to
proto, že se něco chystá, ve větvích je cítit
nebezpečí a napětí se stupňuje...

Ostře sledovaný slet specialistů

Přestože se tento mimořádně zdatný
detektiv již notnou řádku let zdržoval v
ústraní, dozvěděli jsme se z našich zdrojů,
že se připravuje na velkou akci. Novináři na
dlouhou dobu ztratili jeho stopu, ale vypadá
to, že je opět mezi námi a možná světu opět
ukáže, co dovede. Před několika lety totiž
vyřešil záhadu s ukradenou kotvou v
rekordním čase, tak uvidíme, zda je stále
tak ve formě. Nedorazí však sám, ale s
posilou několika „zelenáčů“, kteří mají ale
spoustu elánu a sil...

Sir Ankor 
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