Nejsme žádný bulvár!
HOROSKOP DNE:
Kozoroh
Zdá se Vám, že máte úspěšný den? Pokud
ano, je to díky hvězdám, pokud ne,
pravděpodobně si za to můžete sami.

Vodnář
Hvězdy Vám přejí, dnes večer budete mít
štěstí.

Ryby

Žhavá novinka: Korunovační klenoty zachráněny a předány
zpět do rukou Britské vlády.

Dejte si dnes oraz – máte za sebou více
než rušných pár dní.

V odpoledních hodinách dnešního dne se detektivní skupina
Pioman vydala na akci v utajení na místní tržiště. Podle již
dostupných informací se zde měl uskutečnit prodej
korunovačních klenotů. Na první pohled byl průběh trhu
ničím nerušen, ale díky silně vyvinutým dedukčním
schopnostem detektivů se, podle dřívějšího popisu, podařilo
pachatele identifikovat. Poté už jen vyčkali na odhalení
potřebných důkazů a pachatele zadrželi dokonce s možnými
kupci.
Tančírna detektivní skupiny PIOMAN
Nyní jsou pachatelé
Dnes večer se slaví – skupina Pioman dopadla zloděje
ve vazbě a k dalším
korunovačních klenotů a dnes si Vás dovoluje pozvat na
informacím se
večerní tančírnu. Tančírna bude časově omezena dle
aktivity tanečníků.
Pioman vyjádří
v nejbližší době.

Dnes Vás osloví Váš ideální protějšek –
vyčkejte na sedmém schodu – vyčkejte
na něj.

Varování před spánkovou nemocí! Jedná se o
začínající epidemii?
Vydáváme varování občanům
Londýna – zatím neznámý virus
spánkové nemoci se začal
rozšiřovat po detektivní skupině
Pioman – podle zatím dostupných
zdrojů se šíří Bílým redundantním
uzávěrem mokré vody. Tento
kohoutek je v budově místní školy
rozbitý, kape a vytváří vlhkost.
Zatím byli postiženi 3 lidé (foto).

ANEKDOTY DNE

Beran

Býk
Dejte si pozor na své zdraví – mohlo by
být záhy ohroženo. Nůž v zádech se často
se životem neslučuje. Pozor na jedovaté
štíry.

Blíženci
Dnes budete mít šťastný den, není nic, co
by Vás mělo rozházet.

Rak
Se střelcem vytvoříte nerozlučnou dvojku
– dejte však pozor na opačná pohlaví ve
znamení Vah, mohou Vám vaše přátelství
ošklivě poškodit.

Lev
Neptun se dostává do konjunkce se zemí
– dejte si pozor na jazyk, toto postavení
planet Vám ho rozváže a donutí říci věci,
které byste nikdy neřekli.

Panna
Zdraví Vám již neslouží, jak by mělo a
ráno se vám těžko vstává z postele.
Zkuste méně pracovat po večerech a
raději odpočívejte.

Váhy
Na co dnes sáhneš, to se ti povede – a je
jedno jestli to bude výhra v loterii, nový
partner nebo výhodná koupě věci, po
které již dlouho toužíš.

Štír
I během dnešních taškařic Vás napadne,
jak vydělat peníze. Hlavně na to
nezapomeňte.

Střelec

Plavčík, který hlídá u půjčovny lodiček volá směrem k řece: „Devítko, devítko, vraťte se, Dnešek Vám připraví důležitou zkoušku.
končí vám zaplacená ho dina.“ Kolega ho slyší a říká: „Hele, ale my máme jen 8 loděk.“ Zvládnete ji se ctí a Váš partner také – je
to znamení, že je Váš vztah pevný.
„Šestko, je všechno v pořádku?
Matka ukončuje rvačku svých synů a ptá se: „Tak a teď mi řekněte, jak to všechno
začalo.“ Kuba na to odpoví: „Všechno to začalo tím, že mi Honza vrátil facku!“
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