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FARAON MRTEV!
Krvavý masakr při představení nových otroků
Faraonkyně Jarmuleth I.
Byla včerejš ího dne brutálně
zavraž děna maskovaným ninjou.
Tento ohavný čin se stal před
zraky otroků, kteři se snaž ili
faraonku rozveselit.
Její veselí ale netrvalo
dlouho, těsně po představení
vběhl do paláce ninja v černém
a bez proslovů, jen s animálním
křikem,
setnul
faraonkyni
hlavu.
„ Již jsme nemohli nic dělat,“
odpověděl tiskový mluvčí faraonské společnosti na přiš ívání hlav: „ Faraončina hlava se nenaš la,“
dodal navíc a na dotaz, kde se faraončina svatá hlava můž e nacházeí,
odpověděl: „ V současné době nemáme ž ádné informace, kde by se hlava
mohla nacházet. Buď se odkutálela někam do neznáma, nebo si ji
útočník odesl s sebou. Svědkové nejsou, protož e otroci se v panice
rozeběhli do svých pokojů.“
Poslední stopa vyš etřovatelů vede do pizzerie, zdá se tedy, ž e vrah je
milovníkem pizzy. Více informací vyš etřovatelé zatím neposkytli.

Černý ansábl tety v okně
volné asociace od čistotneho Psa

Mléko je vlastně zředěný herkules. Papíry jsou vyrobeny z talířů plných
oběda. Suš enky jsou ze dřeva a pokud mají náplň tak to jsou namleté,
okousané, přelámané, pastelky ž áků druhého stupně z nějaké brněnské
š koly. Konec.

Podivíni
Neznámá skupina podivných lidí
se nastěhovala do blízkosti vaš ich
obydlí! Rada přímo z redakce! Drž e
se od nich dále!

LÁSKA Z LAMPY
smutný příběh pro borce z oftalma

Červená kronika: Je oficiálně
potvrzeno, ž e Kateřina Hájková,
zvaná taktéž Kachle, má borca!
Tím to se omlouváme Mr.
Aleš ákovi a Čiš totnému psu.

“ To není fér!”
Patrně vlivem rudíkovského
vzduchu a nových pravidel tábora
již není neoblíbená hláš ka v oddíle
TOM Oftalmo již slyš et.
„ Je to teď mnohem lepš í,“
odpověděl na otázku namátkou
vybraný člen oddílu. Celý oddíl teď
s napětím čeká, jaká hláš ka přijde
nyní.

