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Tábor v klidu ulehl a všichni jsme se těšili na blažený spánek,
zaskočila nás ale nečekaná událost! Z hlášení pro všechny
policejní okrsky jsme se dozvěděli, že byla přepadena dodávka se
zásilkou jablek a všechna jablka zmizela!!! Neváhali jsme ani
minutu a vyrazili na místo činu- na odbočku u koupaliště. Čekal
na nás již pan Sherlock s panem Watsonem a sdělili nám, jaké
důkazy prozatím zvládli nasbírat… moc toho bohužel nebylo a ani
zpráva, kterou jsme společnými silami dali dohromady, nám
neposkytla potřebné informace. Uvidíme, jestli se nám podezřelý
pan Aplle ozve znovu…

Věci se daly do pohybu…

První diskotéka nám nepřinesla žádné jasné zprávy, nicméně
podle našich zdrojů se situace má následovně: Anička našla
zalíbení v Dastinovi, ovšem společné plány jim kazí Míša, která
má o Dastina také jistý zájem. Z kola ven se dostává ale David,
který, přestože je považován za lva salónů, tak jeho chování
některé dívky spíše odrazuje. Musíme ale zmínit i Martina, který
se na pozici alfasamce sápe neuvěřitelnou rychlostí a nechce nic
nechat náhodě. Kolem 21. hodiny večerní byl spatřen v
pánských sprchách, a přestože se za chvíli měl uložit ke spánku,
spotřeboval enormní množství gelu na své tmavé vlasy. Martine,
Martine, dej si pozor, aby ti něco zbylo ještě na další
diskotéku…

Techtle Mechtle 
v Tomášově

Všichni cítíme, že se schyluje k nějakému nebezpečí, ale
neznámý lupič není jediný, kdo detektivy v okrscích Londýna
ohrožuje. Chystá se tichá invaze, více nám k tomu řekne Lucka
Zdravotnice:

„ Chtěla bych všechny upozornit, že to není ale vůbec žádná
legrace! Toto tiché nebezpečí se skrývá v korunách stromů, v
trávě, na keřích a jsou i speciální oddíly, které pro svoji invazi na
lidi používají extra přizpůsobené padáky z přírodních materiálů.
Ráda bych vám poradila, jak se máte bránit a tyto rady si vezměte
k srdci!“

Č.1: POUŽÍVEJTE ORANŽOVÉ SPREJE S OBRÁZKEM
TOHOTO VETŘELCE!

Č.2: NOSTE DLOUHÉ KALHOTY A RUKÁVY!

Č.3: BUĎTE OBEZŘETNÍ NA KAŽDÉM KROKU.

POZOR!! Soutěž pro naše čtenáře: Kdo první najde pana Petra
Smetanu a řekne mu, o kterého vetřelce se jedná, dostane
hodnotnou odměnu.

Tábor neohrožuje
jenom pan Aplle
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