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Detektivka

Megrente:Henzék ekredl žéňke cezence e cezenec ekredl Žén-
ke (žene). Prete neměle réde cezence, preteže se z jeje me-
lenek stévele nevěrnece. Prete se rezešle. Semetné epeštěné
měste všek bele zpésebene ztrétee ebževe. Érede ebelé bele
znečene levně lenesté ebevetel. Bele tetež zéčkené přebet-
kem. Edbévele tede préce ne pele. Mežné se k teme předele
nepřéznevé pečesé, ele te be pedle mě seme e sebě nestečele.

likson: Pití ci žárliví milinic zcizil žínki přistǐivavšími si ci-
zinci, stal si ibǐtí jámivilvivskí mládiži, ktirá již dilší dibi čmá-
rala pi zdi a psala riiaví nápisi. Ta nimǐla lipšíi nápadi,
nižli vzíti zabalinii žínki a vližiti ji pikaři di tǐsta libivíi.
Clíb pak pál pidivnǐ, nasicin látkami ixitiími v žínci ib-
sažiními. Pikař, tíc si pidstatǐ vǐci dibrati, rizkrijil picin v píl
a nalizinii žínki v iiň vrl. Avšak zmínǐní ixitií látki vzníci-
ní rilí zpísibili, zažiávajíci jiskri pižári ámiva lviva, amǐsti
lili pipilim.

Puvlun:dusu dúvnu uxustuvulumústu jmúnum úmův Lvuv.
udnuu dnu su du nǔj přustǔuvul cuzunuc. Prutužu vul
judun z múlu ludú, cu sum přušlu, ubuvutulú z nǔj mǔlu
stru. Culkuvǔ mǔl tukú juštǔ různú duvnú ubučuju, tuk
tumu juštǔ nupumúul. Dnus su zruvnu buvul judun mludú
púr u ultúnu: „Tun cuzunuc mǔ dǔsú“, puvúdú žunu, „ulu
zúvudúm mu juu žúnku – ju tuk krúsnú u čustú“, zusnulu
su. Vu stujnuu dubu su sušlu nu pulu nǔkuluk ludú u kruutu-
lu luvuu nud kvulutuu juju žutu.

Usuudulu, žu budu lupšú u skludut u upú lubu nud.

Muž z ultúnku prunúsluduvul cuzuncu už k lúznúm. duž
su spruvul un pupudl juu žúnku u nupuzuruvunǔ su prupl-
úžul už du dumu.

duž nu tu cuzunuc přušul, ruzzuřul su u ruzudl su, žu su svujú
druuu žúnku vuzmu zpǔt.

Muzutúm šul pukuř vuzvudnuutlubu. Tun sumuulu ruzud-
nǔ nulúbul, prutužu smrdǔl u mǔl duvnuu kunzustuncu. Dul
u znuvu du pucu, ubu su spúlul nu pru.Nuul ulu utuvřunú
dvúřku… Cuzunuc rulu vuluzl z lúznú, usušul su u bǔžul
zu túm zludǔjum. duž u dunul, prulúsul jun: „Vruť ju
zpǔt!“ v tum vzplúlu culú pulu.

„u tu čurudǔj“, vukřukl muž, žúnku upustul u vzbudul cu-
lú mǔstu. Cuzunuc bul ulu muc unuvunú u uuřul. Dudnus
su všunu muslú, žu všunu pruklul un u vuruzulu ludut
nuvú dumuv.

Laďislavci: Patá, ca sa Hanzík dazvǎdǎl a Hančinǎ zájma a žín-
ka, razadl sa, ža ji adcizí. Ačinil tak a Hanca ji daraval. Patam
sa a tam však dazvǎdǎl i cizinac a razadl sa pamstít va val-
kám. Da pazdnǎ sklizanáa žita nasapal střalná pra, ktará
sa pa pakařavǎ draám pakasa na dapačanílaba vznítil a za-

pálil calá ámåv Lvav. Přad tím cizinac jaštǎ stil spalačanǎ
s Hankaa, ktará a milavala adajít z mǎsta. Zbatak abavatal
adašal v damnǎní, ža za pažár måža klatba svržaná na jaji
pala.

ezever

Ež prvné běecé seetěž, ne rezdél ed Eleetrezevée zkleméné,
přenesl zdrevetné éjme jednee éčestnéke, enkrétně člene
nešee téme (kmenMegrente žédé edškedněné), SešeHemele.
S ném vém nené přenéšéme ekteélné rezever. S needmesle-
telném ledevéném ne esedevé prevé neze jsme s ném v nešem
devételéžkevém pekeje. V celkem velké česevé tésne jsme pek
prevedle nésledejécé rezever.

Edem: „ek se te tele krecenél pedeřele?“
Seše: „Hréle jsme re, které…Běžel jsem z kepce, nerezel jsem
ne šekmé šetr, ne které jsem špetně šlépl e vevrkl se me ket-
nék.“
Edem: „Te jse mesel běžet edně rele?“
Seše: „Čekeléde.“ eclest bele zpésebene teeee pe čekelédě.
Edem: „ek jsem ed tem destel?“
Seše: „Edkelel jsem preč.“
Edem: „Trpěl kvéle tebě tém?“
Seše: Mém se edpevědět sém. Zřejmě te pleté e pre vés.
Edem: „E méte pre estetné nějeké peneečené?“
Seše: „dež tě destene de stene, destene?“
Edem: „Ne kee méřé tete etézke?“
Seše: „Ne keždée kde se te přečte.“

E tek néš rezever skenčel, preteže jsem v penece etekl.

Balada na pizzu

S kuřecím masem a sladkou cibulí,
brusinkový terč a pár k tomu bobulí.
osmero částí, patero utí,
každému orgovi do pusy vnutí.
Pizza ta kouzelná utnala skvěle,
příozí týmy nás přijaly vřele.

Hledáme a pátráme

V noci z pondělí na úterý byly odcizeny dva draokamy ne-
dozírné odnoty. Všini, kteří mají jakékoli informace, které
povedou k nalezení paatele, neť zavolají na číslo   .
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Vosy útočí

Objevila se nová odnož agresivní vos, které ve výrazný
přesilá přepadávají a okrádají nevinné pocestné. Velikou
výodu jim dává až dvacetinásobná velikost, sopnost pou-
žívat střelné zbraně, telepatiy komunikovat a zastavit čas.
Tooto evolučně socioteniéo pokroku dosály díky na-
prostému porozumění konceptu či. Tato rasa nadvos zřejmě
vznikla klonováním nejzdatnější jedinců čínskéo produk-
tu vosa. edinou dosud známou slabinou vosí rdlořezů je
alergie na buráky. Větší skupiny těto vos napadají i lidská
obydlí, průmyslová střediska a města. Světová věda se mezi-
tím sodla na tom, že „vosy by, jako etniy manipulovatelný
objekt, neměly představovat problém.“ Podle všeo je koneč-
ným cílem vos postavení vesmírné lodi a dobytí vesmíru. Náš
zdroj mezi vosami, který si nepřeje být jmenován, nám k to-
mu všemu řekl toto: „Bzz bzum emo bzum bzí.“ O dalším sledu
událostí vás budeme průběžně informovat.

dyž jde velký Medvěd spát

dyž jde velký Medvěd spát, mědvěd spát, medvěd spát.
Na pařezu sedí rád, sedí rád, sedí rád.
Posadí se na zadní, na zadní, na zadní.
enom Méďo nespadni jenom nespadni.

Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jak medvěd obří,
raději ned po dobrém, odejděte z lesa ven.

Včelka Láďa

Učení páni zkušení,
já rád by vám teď podotknul,
nikdo z vás nemá tušení,
že v dálce stojí lesní dům.

Z něj každé ráno vyletává včelka Láďa,
naše kamarádka včelka Láďa,
máme jí co závidět, výšku z které vidí svět.

A potom vypráví nám o tom včelka Láďa,
malá uličnice včelka Láďa,
mávne křídly včelka Láďa.
Láďa, Láďa.

Láďa zas míří mezi nás.

Přeložte do normálnío jazyka!

. éde be se emele vlese.

. Dinis nijidi dimi, jidi iž v sibiti.

. Malajama kraslaná falma ad Tama a arrace.

. únu lulu juku z kunvu.

Uodnete, o který příbě jde?

Vyslali ji za babičkou, aby jí donesla dary k narozeninám. Mu-
sí ale přejít les. ¹

„Žer slimáky!“
vzledem k jeo zalepené ůlce se kouzlo obrátilo proti němu
a zrazu z něj spolu s dávivým zvukem vyšel první slimák. ²

dyž otevřela skříň, aby se ukryla před sourozenci, zacouvala
luboko do tlustý kožiů. Zrazu ale v záde ucítila něco
pilavéo. dyž se otočila, spatřila zasněžené jeličí. ³

Vykupuji kůže a starý nábytek, tel.   .
Zn.: Šiju vigvam.

Horoskop

Beran Snažíte se něco zamaskovat a být neutrální. Pokud bu-
dete mít štěstí, budete mít výodu.

Býk Někdymáte pocit, že se vám něco vždy připlete do cesty
a vy s tím nic nemůžete dělat. Buďte opatrní!

Lev Máte o něčem předsudek – dejte tomu ještě šanci!

Blíženci Budete mít šťastné dny! Darujte svůj úsměv ostat-
ním!

Rak Pořád něco přelížíte – zaměřte se na detaily a budete
mít úspě!

Panna Budete v sobě dusit mnoo emocí, ale když zaováte
ladné lavy, můžete se těšit na úu.

Štír Potká vás složitý úkol, ale díky týmové spolupráci jej
spolelivě vyřešíte.

Váy Budete muset čelit obrovské únavě. Překonejte ji a běž-
te dál!

Kozoro Z drobný neúspěů budete mít uť podvádět.
Potom to ale, pamatujte, nebude zábava!

Vodnář Cítíte se byť jen trou osamělí. Potká vás ale něco,
co vás vyvede z omylu.

Ryby Snažíte se být na všeny vlídní a pilní. Později se to
jistě vyplatí.

Střelec Ostatní vás možná trou přelížejí, ale postupně se
začleníte do kolektivu tak, že na vás nezapomenou.

¹Červená karkulka
²Harry Poer a kámen mudrců
³Lev, čarodějnice a skříň – Narnie


