
Stanovi¹tì 8 { Barevná
Toto je součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami vše ukli-
díme do soboty 18. 5. 2019. V případě problémů nám zavolejte na číslo 910 128 496. Děkujeme
vám.

Po příchodu na stanoviště pošlete SMS s kódem ZAZRAK

Přicházíme ke krásně zdobenému Hrošíčkovu paláci a vcházíme do velké síně. Hrošíček sedí na svém trůnu a pokyne nám,
abychom přistoupili blíž. Opatrně se za ním vydáváme. Vylíčíme mu naše starosti a Hrošíček se zamyslí.

Pak se ozve mocný Hrošíčkův hlas a v nás se jako zázrakem rozlije pocit klidu – pozorně posloucháme jeho rady a snažíme
si vše zapamatovat. Když Hrošíček skončí, ukloníme se mu a plni radosti se vydáme na cestu zpět, vždyť všechno bude
fajn.

Pár kroků od Hrošíčkova paláce nás ale přepadne další myšlenka – to se máme vydat zase tou strastiplnou cestou zpátky?
To neexistuje kratší cesta domů? A jako na zavolání k nám vítr přivane barevný papírek. . .
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