Princ Kaspian unesen

Přepady v plném proudu

Hvězdička dnes nespala

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
5. vydání

8. 7. 2015 (středa)

Večerní přepad

jako stanoviště, u kterého jsme měli sraz. Poté
začalo to napínavé. Začali jsme se plížit k
táboru. Plížili jsme se asi hodinu a půl. Až jsme
se tam doplížili, schovali jsme se mezi stany
a čekali jsme, až na nás nebude svítit hlídka.
Nakonec jsme vyběhli a začali hledat vlaječky
a méďu. Najednou se ozvalo POPLACH a
my jsme se rozutekli a dělali jsme, že patříme
k nim. Někdy nám na to skočili a někdy nás
poznali a sebrali nám život. Ale někteří to
přežili, ale vlajku stejně neměli. Jenom jediná
Papája měla život i vlaječku. Potom jsme se
všichni seskupili a došli jsme až k Léně, se
kterou jsme odjeli zpět do tábora. Vrátili jsme
se ve čtvrt na jednu a pak jsme šli spát.

Večerní výprava pro Méďu a praporky.
Vypráví redaktorka Lea
Po návštěvě vědmy a Aslana (o tom jsme
psali v minulém čísle – pozn. red.) jsme šli na
večerní přepad na Hvězdičku. Nejdříve jsme
měli sraz dole na základně kde jsme si ukázali
mapu HVĚZDIČKY, kudy půjdem a kde jsou
jaký vlaječky. Hlavně jsme měli ukrást MEDVÍDKA a nebo ho alespoň zahlédnout a potom
říct, kde je, aby ho líp našli ostatní. Potom jsme
vyrazili. Jeli jsme osobníma autama. Jeli jsme:
Lea, Patrik, Vašík, Papája, Pája, Ota, Dave a
Léna. Vysadili nás ve vesnici ve které jsme
se asi 3x vydali na špatnou stranu. Nakonec
jsme vyrazili dobrou cestou, tam jsme potkali
nějakého opilého pána, který bydlel směrem,
kudy jsme šli i my. Pak jsme si mysleli, že
nás pronásleduje. Nakonec zašel do svého
baráku. O kousek vedle jsme nechali Lénu

Lea
Mapa HVĚZDIČKY - taktická příprava je důležitá

Další útok na Hvězdičku

Dopolední přepad Hnězdičky pod
velením Haničky. Vypráví Natálka

Adámkova krátká vzpomínka na tutéž
akci

Ráno přišel vlk. A řekl nám že Mirazovi
vojáci unesli prince Kaspiána. Tak se tábor
rozdělil na tři týmy a šlo se. Ale než jsme
odešli přepadnout tábor Hvězdička, tak nám
Hanka vysvětlila jak tábor přepadnem. Hanky
tým nezískal ani jeden praporek. Cestou zpátky
začalo pršet a my jsme se šli schovat. Jeden
milý pán nám poskytl přístřech. A uvařili jsme
si oběd. Když jsme vařili oběd viděli jsme
jednoho vojáka a běželi jsme za ním. Elisa ho
chytila. Ten voják tvrdil že je houbař. Ale prozradilo ho že neměl košík a že měl plášť černý
jako uhel. Potom nám řekl, že v sobotu v 17:30
hodin bude přesun zajatého prince Kaspiana.
Ve vesnici Slatina a tři kilometry. Potom jsme
se vrátili do tábora.

Přijeli jsme tam Natašou. Vyložili nás u pily.
Museli jsme obcházet celý tábor. Pak jsme
se chvíli krčili u záchodů. A pak jsme vběhli
do tábora a kluk na nás koukal a nic. Ale až
jsme šli kolem baráku tak pískli poplach. A
já utíkám lesem a chytli mě. Odevzdal jsem
život a čekal jsem na Haničku až došli všichni
na stanoviště. Tak jsme jí šli hledat.
Adam

Natálka

Akce! Exkluzivní foto přímo z přepadu! Škoda, že
se tento praporek nakonec nepodařilo odnést...

Adámek s Lukáškem útočí

Princ Kaspian unesen z našeho tábora!
Šokující zpráva! Následník Narnijského
trůnu a náš spojenec zmizel
Stalo se to v noci z úterý na středu. Princ
Kaspian, kterého jsme ubytovali v bažině, byl
unesen Telmarýnskými vojáky. Únos proběhl
zřejmě při jednom z poplachů. Na místě
zůstaly rozházené matrace a spacák (vlevo) a
pochva jeho meče s krvavou stopou (vpravo)
Podaří se nám osvobodit Kaspiana a získat
jeho meč?

