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Součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami vše uklidíme
do 17. 5. 2014. Děkujeme vám.

Jde takhle 9 lidí na výlet. Bude to pěkná štreka a tak si každý z nich s sebou balí něco na zub:

Prvně si balila z nich možná nejpečlivější. Neohrožená zálesačka se zálibou v čaji a jazycích si s sebou vzala jen jedinou
termosku s čajem.

Následoval ji vzrůstem nápadný nadšený motorista. Aby na cestě nestrádal, vzal si ze svých zásob na cestu tři balíčky
gumových potvor.

Nedlouho po něm se na cestu vyzbrojil lehkovážný kudrnáč. Jeho obrýlený zrak zapátral v poloprázdném špajzu, aby
nalezl pět tabulek čokolády.

Hned za ním plenil kuchyni další kurdnáč, který si nechal svou kštici pěkně narůst. Nebo byl líný chodit k holiči. Své
pravé jméno skrývá pod přezdívkou. Sebral čtyři lahve rumu a vyrazil na cestu.

Po chvíli dorazil vyrovnaný brýlatý klučina. Je známý svou zálibou v robotice. Snad proto si vzal s sebou překvapivě
jen tři kusy Lithium-Iontové baterie.

V závěsu za ním přišel pro posilnění další z této party. „Otevřít ledničku!“, zavelel a když ji nikdo neotevřel, nabodl si
na meč čtyři plátky šunky a od otevřené lednice odešel.

Ve dveřích ho vystřídal nám už známý člověk. Zřejmě si něco zapomněl. Vrátil sadu baterií a ze stolu sebral čtyři
tatranky. Asi je shledal lepším zdrojem energie.

S ním se vrátil i jeden další. Vedle koše položil prázdnou lahev a volné místo v batohu si doplnil dvěma balíčky rumových
pralinek.

Když se chystal k odchodu, vtrhla do kuchyně postarší žena. „Tady máte ještě tři bábovky na cestu, ať tam neumřete
hlady!“, spustila. „Ale Babi!“, bránil se a i s bábovkami pro všechny proklouzl ven z kuchyně. Ještě by mu stihla zabalit
i svetry.

Vystřídal ho v místnosti náš vzrostlý motorista. Praštil se do futra hlavou, jak spěchal ke své lékárničce.

Za ním vstoupila další známá tvář. Ukázalo se, že potřebuje ošetřit žaludek podrážděný konzumací přílišného množství
Lithia. Na utišení spolkl dvě neznámé pilulky a odešel.

Další skrývá své pravé jméno za přezdívkou. Celé výpravě velí, což vyžaduje spoustu energie. Snad proto si přes rameno
přehodil tři kuřata a šel.

Po něm přišla druhá ze slečen. Díky dlouhým tmavým vlasům si ji lidé nepletou s jejími dvěma sestrami. Místo dalšího
jídla si vzala troje ze svých nesčetných náušnic a spěchala ven.

Po chvíli vstoupil další starý známý. Měl o poznání zdravější barvu a zřejmě se mu vrátila chuť k jídlu. Ze špajzu
shrábnul obě dvě balení gumových robůtků a vyrazil na výlet.

Nakonec dorazil i poslední z nich. Přijel totiž pozdě. Pod jeho krátkým sestřihem se skrývají rychlé mozkové závity a
jeho vražedným přednáškovým tempem dokáže nadchnout leckterého účastníka.

Už víte kam šli?

Další stanoviště hledejte na nejbližší asfaltce.


