Miraz poražen

Aslanova armáda vítězí

Disko Trysko

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
15. vydání
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Jak jsme skoncovali s Mirazem

Poslední bitvu a přípravu na ní popisuje
náš korespondent Martin

zmizela. Miraz se sice pokusil o útěk, byl však
dopaden a předán Aslanovi.
Rozhodující bitva je za námi. Bylo to slavné
vítězství dobra nad zlem, o kterém si obyvatelé
Narnie budou ještě dlouho vyprávět. Velký
dík patří všem členům Aslanovy armády, kteří
ukázali velkou udatnost a chrabrost v boji.
Sláva Aslanovi! Sláva Narnii!
Martin

Poprvé a naposled nebyla rozcvička, ale
důkladnější hygiena. Před závěrečnou bitvou
jsme se vydali na výlet a na něm jsme získávali
zbraně na bitvu. Nejvíce zbraní nasbírala skupinka Pevenciovi, ale zlatý pohár sebrali
Křuptauři. Po výletě jsme nabrali sílu a šli jsme
do závěrečné bitvy, která rozhodne o osudu NarBoj s Mirazem byl krutý... Na straně zla totiž stála i
ledová královna Jadis a příšery z podsvětí

Dopolední část závěrečné bojovky. Pohár živlů nakonec v ruinách starého paláce našli Křuptauři

Bulvár č. 2, aneb diskotéka očima naší
reportérky Vendy

nie. Nejdřív jsme se museli zbavit Telmarínů,
ale pak se ozval 3 gong a …
Jadis dokončila magický rituál a vypustila
příšery z podsvětí. Tím se bitva dostala do druhé
fáze. Boj s příšerami byl dlouhý, ale nakonec se
nám podařilo (pod velením prince Kaspiana)
všechny bytosti z podsvětí zneškodnit. Přemohli
jsme i Jadis, která nadobro ztratila svou moc a

Vítězné foto naší neporazitelné armády! Miraz
(vpravo dole) poražen. HURÁ!!! SLÁVA NARNII!!!

DI-SKO-TÉ-KA

Na diskotéce to žilo. Tancovalo se jak na rychlé
tak na pomalé písně. Nikdo nezůstal sedět moc
dlouho. Pokud máme posoudit, kdo s kým tancoval nejvíce, bude to těžké. Letos totiž nebyla
diskotéka tak dlouhá, aby se taneční páry opakovaly. Přesto se jich pár našlo. Třeba pár D a V.
V, známý svojí frajírkovskou povahou, se vždy,
když tancoval s D, usmíval. D se, ale prý podle
některých zdrojů nemůže rozhodnout mezi Z a
V. Připomínáme: V – dítě, D – instruktorka, Z –

rubrika BULVÁR

vedoucí. Během diskotéky se objevila i dvojice
J – M. Ta se, ale neosvědčila. Když se totiž vyhecovaný J svlékl do spodního prádla, M zavřela
oči. Dále poukazujeme na pár P – E. Boreček
M zůstal stát v rohu a koukal po ostatních. Z
minulého článku Bulvár se dvojice osvědčily. P
tancoval hlavně s D. M s V a D, jako známý
gentleman, slečny střídal.
Vendy

Tancovalo se i na rychlé písně (aneb ploužáky nikdo
neměl čas fotit, protože všichni ploužili)

(POZN. RED. - VŠECHNA UVEDENÁ TVRZENÍ JSOU “SAMOZŘEJMĚ”
NAPROSTO SMYŠLENÁ A KDYBY SE NĚKDO NÁHODOU URAZIL, TAK
TO ASI ZROVNA BYLA PRAVDA...)

Disko v obrazech,
aneb jsme krásní a víme to č. 2

Nikdo nezůstal dlouho sedět v rohu (hlavně proto,
že nebylo kde)

Po západu slunce začali vylézat i duchové...

...a dokonce i členové Mirazovy temné armády.

