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Návrat ztracené magie
Začátek roku 2020 začal v České republice zprvu zcela normálně. A nikdo z jejích obyvatel nečekal, že by
se ho mohla dotknout nemoc, co chytil nějaký Číňan od netopýra. Žel, dotklo se nás to více než jsme
čekali, a to s velmi neobyčejnými následky. Netopýří pomsta vyhnala lidi z ulic a zavřela je v jejich
domovech. Všude po světě tento pomstychtivý netopýr způsobil chaos, nejistotu a téměř kolaps na vícero
úrovních.
Toto netopýří prokletí, které zahnalo lidstvo do jejich domovů, však vylákalo jiné tvory z jejich více
přirozených míst výskytu právě do lidmi opuštěných ulic. Konkrétně v Benátkách do jejich proslavených
kanálů se přišli podívat delfíni. Podle fotografií pročištěná voda, která by leckoho lákala ke koupeli,
je okupována těmito inteligentními mořskými tvory. A nevypadá to, že by se těchto nově nabytých území
chtěli vzdát nějak snadno. Co od nich můžeme čekat? Pravděpodobně cokoli, přece jen jsou to druhé
nejinteligentnější bytosti na planetě Zemi.
Mnohým zcela jistě přijdou problémy Benátčanů vzdálené. Nás, v té naší malé kotlině, přece delfíni
ohrozit nemohou. Ovšem i u nás začali obývat ulice měst nezvyklí obyvatelé. A kdo ví, třeba jsou to
spojenci delfínů, i toho netopýra…
Například je v Praze možno vidět daleko více divokých zvířat. Zajíci, lišky a rozličné ptactvo včetně - v
městech téměř neviděných - dravců. A co víc, zvířena již zvyklá na městské prostředí jako by získala
více na drzosti. Dobrým příkladem jsou potkani. Dříve se jako správní příživníci drželi zpátky, takřka
neviděni. A dnes? Jsou všude, div se vám necpou přímo do domu! Skoro by se to dalo považovat za zvířecí
invazi, nemyslíte?
Je za tím jenom prokletí seslané netopýrem? Či je to předzvěst něčeho jiného? Možná se do Prahy vrací
kouzlo, které zde bylo za panování Rudolfa II. Nikdo nemůže popřít, že v té dávné době zde bylo mnoho
učenců. Jako by je Praha volala a lákala. Co když se tohle lákadlo právě v tomto roce vrací? Nebo
sklízíme cosi, co nám tito učenci zaseli?
Jak jinak si vysvětlit prapodivné rozsvěcení pražských lamp? Nepřijde vám, jako by jejich světlo při
zapnutí pulzovalo? Podobně jak pulzuje krev, kterou srdce žene žilami?
Dalším ukazatelem je jízda aut Eltodo. Rozhodně se nepohybují po modrých zónách a zónách placeného
parkování stroze a efektivně, jak by bylo potřeba. Zároveň je zjevné, že nejde ani o nahodilé trasy. Co
když svou jízdou kopírují magické siločáry města?
Je možné, aby město ožívalo i jiným než metaforickým způsobem? Co by pak v těchto souvislostech
znamenalo „vandalství“, kterého se podle policie dopouští naše ze škol uvolněné dospívající děti? Možná
vám to uniklo, ale v nedávné době byli hasiči voláni (a to čím dál častěji) k případům zapálených košů
nejen v parcích, ale i u obytných domů! Zapalují se nádoby na odpad samy? Nebo něco nabádá dospívající k
tomuto nezodpovědnému chování? Podle zasvěcených zdrojů se jedná vždy o čtyři symetricky rozmístěné
koše v dané oblasti. Může se jednat o jakousi rituální aktivitu? Rozhodně to nemůže být náhoda!
Je to, co se kolem nás děje, nadpřirozeného charakteru? Či je vysvětlení daleko prostší a vědecky
zdůvodnitelné? Je všeobecně známo, že chemtrails obsahují tělo ovlivňující chemické látky. A když jich
teď ubylo, je možné, že na nás absence těchto chemikálií může mít podivný vliv. Podobně jako má u
závislých osob vliv na jejich psychiku odebrání návykové látky. Nebo byly jen „ochranný“ mechanismus,
který měl udržet tajemné síly na uzdě?
Věřím, že se nám nakonec podaří zjistit pravdu. Nicméně bychom se měli mít v nejbližších dnech daleko
více na pozoru. Kdo ví, co za další „jevy“ Prahu čekají…

Půlzloděj opět v akci!
Tentokrát se zaměřil na prodejnu počítačů. Po vstupu zaměstnanců do prodejny na ně čekal neutěšený
pohled. Nejprve se zdálo, že se jedná o vandalismus, protože tomu napovídaly rozházené komponenty a
rozmlácené monitory. Při bližším zkoumání se ovšem ukázalo, že od všeho chybí půlka. Polovina monitoru,
polovina klávesnice, polovina základní desky, přestřižená polovina kabelů… To všechno zmizelo.
Majitel prohlásil, že se jedná o obrovské škody, které doufá, že pojišťovna zaplatí. „Vůbec to nechápu.
Kdyby aspoň ukradl ty věci celé! Ale k čemu někomu bude jedno sluchátko airpods nebo polovina casu od
stolního počítače?“ divil se.
Zaměstnanci celou situaci prohlásili za práci šílence. Osobně jim nejvíc vadí, že tento “půlzloděj” jim ze
zázemí ukradl polovinu rozseklého překapávače na kávu.
Policie i nadále po pachateli pátrá, leč zatím bez výsledku. Tisková mluvčí Aneta Klapavá nám k případu
řekla následující: „Zatím stále trvá vyšetřování, a proto se k tomu nemohu blíže vyjádřit. Pokud by
ovšem měla veřejnost nějaké informace, které by mohly vést k identifikaci či dopadení pachatele, ať se
obrátí na nejbližší policejní stanici nebo kontaktuje policii přes telefon či email.“

Okouzlující zpěv
Naše noviny Vás již informovaly o zvýšeném výskytu divoké zvěře v Praze. Nikoho z Vás tedy jistě
nepřekvapí, že v našem městě vidí sýkorky, pěnkavy a další zpěvné ptactvo. To, co by asi nikdo z nás v
Praze ještě nečekal, je krásný zpěv slavíka. Tento neobyčejný pěvec má velmi bohatý hlasový fond a je
velmi těžké jej spatřit. Jednomu z našich čtenářů se to podařilo. Ovšem to, co viděl, nebyl nenápadný
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slavík, jak jej známe z ornitologických encyklopedií, ale nádherný slavík s peřím barvy zlata!
Ano, čtete správně, zlatý slavík byl viděn v Praze!
Je snad náhoda, že jsme mohli nejen slyšet jeho krásný zpěv, ale i jej spatřit v den výročí úmrtí jiného
zlatého slavíka, mistra Karla Gotta? Nebo se Božský Kája vrátil, abychom se i nadále mohli těšit z jeho
zpěvu? Ti, kteří nepatří mezi zpěvákovy fanoušky, by naopak mohli poznamenat, že se vzácný pták možná
odvážil opustit skrýš a ukázat se až poté, co byl Gott bezpečně po smrti.

Ukradli mi sázecí stroj
Je to neuvěřitelné, ale dneska lidi ukradnou fakt všechno. Ale mě nezastaví! A
příště budou vaše noviny opět v plné kráse!
INZERCE
Nevíte, co dělat v téhle nejisté době? Jolanda Vám poradí!
To je to kouzlo, co my dokážeme!
Neváhejte a pište na tel. č.: 602 615 284
Nevíte, jak to Vaše babička myslela se svou závětí? Nestihli jste se rozloučit se svým milovaným? Chcete
ještě spatřit svého zaběhlého pejska?
Nezoufejte!
Médium Naďa Vám umožní kontaktovat Vaše zesnulé blízké! Spolehlivě, rychle, diskrétně!
Zakázky na seanci pište ve formě SMS na tel. č.: 608 507 787
Pizza Di Braddi
Molto saporito! Nejlepši pizza v la Praga! Naši corriere dopravi kamkoli kdykoli! Objednej na telefono
608 809 484 nebo na il sito http://pizza.talmahera.eu/
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