
 

 

 

 

 

 

 

Čaute lidi, 

Konečně vám přinášíme zaručené informace z exotyckeho podvodniho sfěta 

plneho nadhernych mořskych stfořeni ohroženych druhu. Spokojeně si zde 

čfachtaji Narvalove, Barakudy, Mořske pa-štiky (druch, který přežil prafěk), 

Mořžti Ďasove a nejexotyčtějši druch a to jsou Červeni Bananovi Žralocy. 

Tagže pěkně od počatku. V neděli zme si to připluli do zatoky určene pro 

VIP velke rybí celebryty. Každy si našel sfuj koralovy utes a vobčihli zme, 

s kym stravime  nadchazejici 2 tydny. Po obhlidce zme museli konstatovat, 

že o bžundu nebude nouze. Gdyž už zme si mysleli, že mužeme po  naročnem 

dnu hodit pořadneho šlofika, vzbudila nas rana jako z děla. Velke ryby, co 

to tu šefujou, nas o pulnoci vyhnaly z našich pohodylnych postylek a museli 

zme dělat to, co ve dne: Jit na rozploutfičku (mrskat ploutfema), nahnali 

nas do jednoho husteho koralovego utesu hledat sfoje velke rybove šefy 

(Mořžti Ďasove měli diky sfe sfětelne vychytafce velkou vyhodu), protože se 

v moři blbě oryjentuje po tmě.  

Dalšy den zme začali makat na sfych propagačnych materjalech - jako na 

sloganu a logu, ktere by uspěly aji v mezinárodnich soutěžich sfětove špičky 

v „PR“ (rozuměj pablik rilejšn). Každy den to vylepšujeme, abychom se 

dostali na špičku žebřyčku.  Take zme byli upozorněni, že se v našich 

vodach pohybujou podezřeli  mafyani, z jejichž totožnosti zme byli 

seznameni – vime už, kterym mistum se tu vyhybat.  

Každy den řešime fšelijake zaludne ukoly a s každym splněnym ukolem se 

přibližujeme k našemu cyli – majaku. Akurat to neni nic jednoduchego – 



musime překonavat ruzne nastrahy: mokro v moři po vydatnych bouřkach, 

ktere nas pravidelně postihujou, prfni auinka, atd., vyzkoušeli zme si 

hungergames v podvodni realitě, otestovali zme si, jak šykovne či nešykovne 

mame ploutfe při vyrobě nejrozmanitějšich vyrobku, co jen rybu muže 

napadnout a potom to za nemaly finančni obnos vnutit sfym velkym rybam, 

které nevahaly investovat např. do mořske ptači budky, mořských bot z dilny 

Guči, masirovatko vlasu, ktere ryba nema, mořsky katapult či ozdoby 

z mořskych perel, řas, koralu a chaluch – až zrak přechazel. Hrajeme 

mořske turnaje v čymkolif vas jenom muže napadnout. Za každou 

absolvovanou aktivitu dostavame od KoSharky kousky mapy, které nam 

prozradi, kde je ukryty klič ke ztracenemu pokladu Majkla Shusa. 

Zatím tela, na vic zme se nezmohli ;). Sorry jako. 

Vaše Sharka 


