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LISTY Dědov 

Chrochoforthoror poražen!!  
Ale vůbec to nebylo snadné. Přemoct všech 5 šamanových 
zlosynů vyžadovalo pořádnou dávku odvahy. Statečným 
oftalmáckým bojovníkům sice značně pomohl výbuch 
atomovky, ale konečný zápas museli vybojovat sami.  Zdá se 
však, že šaman Chrochoforthoror byl výbuchem bomby 
napraven. I když přišel o značnou část své původní síly, tu, 
která mu zbyla hodlá využít k léčení a kontrole počasí jak se 
na šamana sluší a patří. 

 

Smuteční 
oznámení 

S hlubokou lítostí 
oznamujeme, že dnes v 
ranních hodinách zesnul 
následkem tajemné, 
dosud blíže neurčené 
nemoci náš milý známý 
mamut. Všechny tato 
událost hluboce šokovala. 
Právě, když se 
pohostinná Zuzka 
chystala mamutovi 
nabídnout chléb s 
medomáslem, mamut 
naposledy zatroubil a 
skonal. Povídá se však, že 
jeho duše tu stále někde 
bloudí a v noci děsí 
nebohé obyvatele 
Dědova. 

Duchařina 
Vypadá to, že duch 
dědovské chalupy se s naším 
blížícím odjezdem nehodlá 
smířit! Dnes v pozdním 
večeru zaútočil dokonce 
dvojnásobně. Jednou na Jáju 
a jednou na Maky, v obou 
případech těžkými 
dubovými dveřmi od skříně 
v podkroví. A to je další 
známka stupňující se nevole 
případného ducha. Až do 
tohoto okamžiku k 
podivným událostem 
docházelo vždy v přízemí. 

MUDr. Picková radí: 
Nezapomínejte 

kapesníky!!Protože loučení s 
Dědovem je pro všechny 
účastníky superskvělého 

neandrtálského tábora 
srdcervoucí událostí, je vysoké 

riziko pláče a následného 
smrkání. Proto nenechávejte 
kapesník na dně batohu, ale 
nechte si ho tak, aby byl po 

ruce. Předejdete riziku, že se 
vaši báječní kamarádi a vedoucí  

při loučení od vašich 
usoplených tváří odvrátí. 

  

Svatba? 
Milostný trojuhelník, 
který jsme v posledních 
dnech bedlivě sledovali, 
bude snad mít konečně 
rozuzlení. Štěpánka se 
dnes k dané situaci 
vyjádřila, že Tygřík se jí 
přece jen líbí víc. I když 
rozhodování mezi 
švarným Jonatánem a 
udatným Tygříkem je 
skutečně těžké. Vydrží 
Štěpánce její rozhodnutí? 
Sledujte i nadále žhavé 
informace. 



 


