Nejsme žádný bulvár!
HOROSKOP DNE:
Kozoroh

Detektivní skupina PIOMAN slaví svůj první úspěch – po včerejším pátrání v
ulicích Londýna se dostala až k samému srdci organizace, vyrábějící falešné
doklady. Po vyčerpávající akci, kdy se všechny týmy snažily proniknout v
utajení a zjistit heslo, díky kterému se jim Švec vyjevil jako padělatel
dokladů. Po vyhroceném, akčním zatčení jej policejní inspektor odvedl na
stanici a celou noc vyslýchal.
První zprávy naznačují, že se detektivní skupina vydala na průzkum adresy,
kam měl falešné doklady doručit… Na další zprávy od inspektora Pioman
čeká! Podle nám dostupných zdrojů se ho dnes odpoledne pokusili dokonce
uplatit kávou! Pro další novinky ve vyšetřování krádeže korunovačních
klenotů zůstaňte i nadále věrní Hromu!

Nejkrásnější na světě – opravdu?!
Sekretářka si nechala operativně vylepšit
dekolt, nikdo si toho však nevšímal!
Sekretářka policejního inspektora se cítila velmi nevýrazně a
opomíjeně a proto se rozhodla podstoupit plastickou operaci
prsou. Její chování ale poté nabylo nečekaných rozměrů, je velmi
pravděpodobné, že ji plastická operace porušila některá nervová
spojení – myslí si, že jen krása je důležitá a že právě díky tomu
bude v životě šťastná. Její naivitu dokazuje i její komentář: „Teď
jsem nejkrásnější na světě!“
Přes to všechno si ale této změny nikdo nevšímal a každého
kolemjdoucího nechala chladným. Co bude se sekretářkou dál?
Sledujte Hrom a dozvíte se další detaily …

Co jsme se dozvěděli z dotazníku o detektivní skupině Pioman?
Zatímco se skupina Pioman věnovala uplacení inspektora policie, naše reportérka Cathrine Zeemanová
se věnovala samotným členům této detektivní skupiny – co zjistila může být pro někoho přímo šokující:





Většina lidí nejsou ani levoocí ani pravoocí, ale středoocí, to znamená, že při pohledu do jejich očí se
mnozí budou cítit více než nepříjemně.
Co bylo dříve, vejce nebo kuře? Bylo rozhodnuto – VEJCE, odpověděla téměř jednohlasně detektivní
skupina Pioman.
Ananas na pizze je přijatelný.
Dokážete si olíznout podpaží? Většina lidí tvrdí, že ano a názorně to předvedou.

ANEKDOTY DNE
U večeře se chlubí malý Tadeášek: „Zbavil jsem babičku zlozvyku – už si nekouše
nehty.“. „To jsi šikovný“, odpovídá tatínek, „a jak se ti to povedlo?“. „Zakopal jsem jí
zuby na zahradě“.
„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“, ptá se malý Kája tatínka. „Mám, proč to chceš
vědět?“ „Tak to se ti bude hodit, protože jsem právě rozbil zrcadlo v koupelně!
Kouká se pan Rosa na televizi a škrábe se při tom hřebíkem v uchu.
A najednou … nejde zvuk!

Svým ctitelům dnes můžete připadat
nedůtklivý, je za tím ale vlna jejich
zvýšeného zájmu, který Vám není
vždy příjemný.

Vodnář
Nezadaní vodnáři se snaží rafinovaně
zapůsobit na druhé pohlaví – při tom
všem byste ale mohli zapomenout
být sami sebou.

Ryby
V poslední době se vztahy moc
nedaří, věnujte dnešek vylepšení
vztahů mezi přáteli a rodinou! Kupte
jim něco hezkého.

Beran
Dnes si utáhněte opasek, přibydou
Vám nečekané výdaje!

Býk
S partnerem se dnes budete
vzájemně rozmazlovat, po náročném
dni to budete potřebovat.

Blíženci
Využijte příhodného vztahu slunce k
zemi a vyznejte lásku tomu, po kom
toužíte!

Rak
Vydatný spánek, odpočinek během
dne, večerní oslava – to je pro Vás
ten pravý plán!

Lev
Hrozí Vám nebezpečí od někoho ve
znamení ryba – nevěřte jim ani co by
se za klepeto vešlo!

Panna
Dnes se budete cítit skvěle, využijte
dobré nálady k úklidu a delší
procházce!

Váhy
Vysněný protějšek Vám vysílá
rozporuplné signály? Svěřte se
někomu ve znamená raka a nechte si
poradit!

Štír
Mnozí nezadaní štíři, kteří po někom
touží – hvězdy Vám dnes nepřejí a
nehrají ve váš prospěch.

Střelec
Stále čekáte na štěstí v životě? Dnes
Vás nepotká – Neptun je dnes ve
špatné poloze vůči zemi.
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