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Sloupek
senzací!
Setkání klubů bude
v Maštalích!
Unikátní metodou získávání
informací, již vyvinuli adamovští vědci, podařilo se našemu listu získat dosud utajovanou informaci. Připravované
, takzvané pětapůlté setkání
klubů Bobří stopy, které připravují Čiki a Stegi se má konat v oblasti zvané Toulovcovy Maštale, nedaleko města
Polička na Vysočině. Proslýchá se také, že pro zvýšení
prestiže této akce má být na
setkání rituálně zkonzumován
nejfousatější účastník.
-bul-

V USA zatčeni dva
špióni z Brna
Velvyslanec Spojených států
adamovských František Barvička včera oficiálně oznámil,
že byli v této zemi přistiženi
dva brněnští špióni L.W. a
M.P. přezdívaní Cube – man a
Mouse (též cinderella), kteří se
podíleli na ohrožování bezpečnosti země. Mouse prý
pořizovala snímky strategických objektů (tramvajové zastávky, podzemní prostory)
svým
mikrofotoaparátem
(podle technické vyspělosti
soudí,
že
byl
vyroben
v Adastu), Cube – man zatím
realizoval útoky na významné
servery, přičemž tvrdil, že
hraje hru zvanou Brotherhood.
-kyj-

Cena 2 Orokáty

Vyjde Bobří stezka II
V nejbližších dnech se na pulty obchodních domů dostane dlouho očekávaná kniha Bobří stezka II. Jde o pokračování beznadějně vyprodaného bestselleru Bobří stezka (po 3 dotiscích je ho
stále nedostatek), autora Kamila Albrechta, který vyšel během
jednoho měsíce hned v 50 jazycích. V průběhu prvních 20 dnů
se prodalo ve světě téměř 10 miliónů kusů této knihy, čímž suverénně předčila tři předchozí trháky – Pána prstenů, Harryho
Pottera a Historii adamovských železáren. Již od středy se tvoří
před některými knihkupectvími až několikakilometrové fronty
nadšených čtenářů prvního dílu, kteří si často přinesli i stany a
plynové vařiče, střídajíce se v čekání s ostatními členy rodiny.
Před adamovským knihkupectvím Kniha & Kniha se v době
uzávěrky tohoto čísla Alnitaku nacházelo již okolo 24 tisíc zákazníků. Kniha má být převezena speciálními obrněnými vlaky a
automobily, nakladatelství Bobří stezka požádalo o pomoc Policii České republiky při ochraně tolik žádaného nákladu. Mluvčí
policie Jarmila Trojnohá však oznámila, že strážců zákona bude
pravděpodobně nedostatek, policie se totiž obává rabování
v opuštěných městech, odkud odešli všichni obyvatelé čekat do
front na novou knihu.
Také prodejci se netají obavami, ředitel prodejny Kniha
& Kniha v Adamově Jan Hrazděra řekl našemu listu: ,,Bojím se,
že knih bude, stejně jako u prvního dílu málo, avšak zákazníci
toho nebudou dbát a koupí si jich tolik, že se dostaneme do záporných čísel. Dodnes máme –5823 výtisků prvního dílu, regály
zejí prázdnotou a když do nich vkládáme knihy ihned mizí.“.
-Bst-

Plesnivej pes Airy konečně nalezen
Po třinácti letech už vědci ani odborná veřejnost nedoufali
v nalezení postavy plesnivého psa Airyho. Tento tvor vystupuje
v několika lidových pověstech, o nichž se odborníci domnívali,
že se snad zakládají na pravdě. Složitým jazykovým rozborem
bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější místo výskytu plesnivého
psa je jižní Morava, kde také po třináct let probíhal výzkum a
hledání Airyho. Když už se zdálo, že Plesnivej pes nebude nalezen, podařilo se v malé vesničce Kelčany, nedaleko Kyjova najít
žijící exemplář tohoto tvora. Majitelka A.P. prohlásila: ,,Vůbec
jsme netušili, že máme doma tak slavné zvířátko, zjištění nám
způsobilo radost hlavně proto, že nyní ušetříme na odplesnivovacích přípravcích“. Airy bude pitván ještě před koncem letošního roku a výsledky budou použity pro výrobu nových přípravků
na ničení cizopasných hub. Alnitak samozřejmě přinese o celém
výzkumu informace.
-fuj-

