Nejsme žádný bulvár!
HOROSKOP DNE:
Kozoroh
Dnes potkáte svou pravou
lásku – bude ve znamení
vah.

Vodnář
Zatím neznámý pachatel ukradl před pár dny anglické korunovační
klenoty.

Dbejte na bezpečnost,
vzhledem k hvězdám dnes
nebudete mít šťastný den.

Podle veškerých dostupných informací policie nemá žádnou stopu a
proto oslovila amatérskou detektivní společnost PIOMAN (pozn.
redakce: velmi špatný nápad!).

Ryby

Dle průzkumu veřejného mínění se zloděj s nejvyšší pravděpodobností
pokusí s klenoty odcestovat ze země a v zahraničí je poté prodat
nejvyšší nabídce.

Saturn je v konjunkci se
sluncem – to pro Vás značí
šťastný den!

Podle mluvčího společnosti PIOMAN její další kroky povedou směrem
do komunity padělatelů dokladů, tzv. ševcům, aby zjistili jestli se
někdo nepokusil získat „čisté papíry“, aby mohl co nejrychleji
odcestovat.
Z veřejně dostupných zdrojů však víme, že tato komunita je silně
uzavřená a nedůvěřivá – bude oříšek se dostat k tomu správnému
ševci a donutit ho, aby jim cokoliv prozradil!

Drž se svých přátel, dnes ti
budou velice nápomocní!

Beran

Býk
Ideálním partnerem pro
Vás je znamení lva – vaše
tvrdá hlava a jejich hořící
srdce tvoří perfektní pár.

Blíženci
Vzhledem k tomu že dnes
není zatmění měsíce,
nebude snadné usnout –
využijte toho!

Rak
Dále předpokládáme, že skupina využije součinnost Londýnské policie.

Herečka/detektiv se musela rozejít s přítelem
kvůli vyšetřování – rychle však našla náhradu
Bylo zpozorováno, že do města, jako jeden člen detektivní
společnosti Pioman přicestovala nejmenovaná slavná herečka. Kvůli
vyšetřování krádeže anglických korunovačních klenotů však musela
opustit svého dlouholetého přítele. K jejímu údivu však v jenom ze
starších zaměstnanců detektivní společnosti objevila náhradníka, téměř
identického! Zdá se, že všechno zlé je k něčemu dobré!
Za redakci deníku HROM přejeme hodně štěstí. Rozsáhlý rozhovor
na toto i další žhavá témata čekejte v nedělním hromu.

ANEKDOTY DNE
Malá Píďa se ptá maminky: „Mami, kdy jsem se narodila?“„Osmého
prosince.“„To je ale náhoda! Zrovna na mé narozeniny.“
V samoobsluze tlačí mladý otec vozík s potravinami a vřískajícím děckem.
Muž téměř něžně opakuje: „No tak, Martine, klid. Klid a žádné scény.
Uklidni se, Martine…“ Nachomýtne se k tomu nějaká pedagogická
odbornice samouk a s uznáním povídá: „To je dobré, že s tím dítětem
mluvíte jako s dospělým. Takhle Martin vyroste v sebevědomého a
vyrovnaného člověka.“
Na to otec: „Paní, mýlíte se. Já jsem Martin – tohle je Tomáš!“

Zdá se, že Vám chutná, ale
dejte si pozor na nadváhu
– blíží se léto!

Lev
Poloha hvězd říká, že
Vaším nejlepším přítelem
se stane člověk ve
znamení býka.

Panna
Dávej si dnes velký pozor
na nadřízeného, kuje na
tebe pikle

Váhy
Dávejte si pozor na
kozorohy, možná Vás dnes
podrazí!

Štír
Vyvarujte se sportu, Uran
je ve špatné poloze k
Venuši a to pro vás
znamená nešikovné nohy!

Střelec
Dnes Vám něco vyrazí
dech!
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