Závěť
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Sraz: Úterý 25.10.2016 – čas a
místo budou upřesněny(podle
lístků na bus)
Konec: Neděle 30.10.2016 –
taktéž bude upřesněno
Místo: Chata Vysoká jedle u
Nejdku
Cena: 1500,-
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Zdědit dům v horách na
samotě, to se může zdát jako
splněný sen. Jenže co když zjistíte, že dům už má své obyvatele.
Většina z nich je navíc velmi zvláštní někteří ani nevypadají, že by
patřili do této doby. Navíc máte v jednom kuse pocit, že vás někdo
sleduje, zažíváte dejavu a zdá se vám, že kolem se děje něco
divného. Třeba je to pravda. Možná se vám to jen zdá. Anebo je za
tím vším něco víc…

Zdědit dům v horách na
samotě, to se může zdát jako
splněný sen. Jenže co když zjistíte, že dům už má své obyvatele.
Většina z nich je navíc velmi zvláštní někteří ani nevypadají, že by
patřili do této doby. Navíc máte v jednom kuse pocit, že vás někdo
sleduje, zažíváte dejavu a zdá se vám, že kolem se děje něco
divného. Třeba je to pravda. Možná se vám to jen zdá. Anebo je za
tím vším něco víc…

S sebou: Spacák, karimatku, pevné boty na výlety, bundu nebo
pláštěnku, šátek, lano, baterku, nůž, zápisník a tužku, přezůvky do
chaty, hyenu, hrníček a tři hadrové koule
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!!!Jídlo na úterý vlastní!!!
!!!Vše v jednom batohu, které dítě samo unese(na batohu smí být
připnutá jen karimatka)!!!
!!!Zálohu 500,- s přihláškou odevzdat do pondělí 3.10.2016!!!
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Info: Vojtěch,,Pat“Hübner, 736 137 718, pat@bosan.cz
Magdaléna,,Raptor“Dolejšová, 702 054 695, raptor@bosan.cz
Jméno:
Dat.nar.:
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