
Hej ty tam!
No jasně ty s těma malýma ušima a divným nosíkem. 
Nechceš si zajet na výlet?

Jasně, jasně, proč by ses někam trmácel. 
Ale my tady řešíme vážnej existeční problém, ten Lord Farkvád…
Proč na mě pořád tak vejráš?
Tos ještě neviděl nikdy osla mluvit? Proč to každýho tak překvapí?
Ale podívej já umím i zpívat!

No zpátky k tomu Lordovi, a netvař se pořád tak vyjeveně.
V našem domovském Heřmanickém lese je jedno takový kouzelný místo, 
rostou tam houby, pampelišky a kvákaj žáby. A uprostřed je krásná 
bažina, kde máme domeček a v něj smrádek a tam se kouří z komína. 
No prostě klídek a paráda. No a tenhleten prcek nám vyhrožuje, že to 
všechno srovná se zemí. A že mu v tom rozhodně nedokážeme zabránit.

Víš můžu ti něco říct, ty jsi naprosto úžasnej. 
Oni si tady myslí jak nejsou chytrý a ty bys jim to mohl 
vytmavit přímo před vočima.
Jediné, co proto musíš udělat je dojít k našemu luxusnímu 
kočáru v 13:00 11.3.2023.
Bude stát zaparkovanej přímo u Hotelu Olympik, to je v 
Karlíně kdybys nevěděl.

Tak si to zapiš za uši, počítám s tebou!
Snad to tomu Lordovi pořádně vytmavíme.
Díky.



na rozkaz lorda Farkváda mám tu čest oznámit Vám, že jste 
byl vybrán, abyste se podílel na novém projektu, jenž pozvedne 
naši zemi z ošklivého bahna na novou oázu odpočinku a 
relaxace.

Díky svým skvělým schopnostem si Lord vyvolil přímo tebe. 
Věří, že tvůj nepřekonatelný um v oblasti plánování 
a tvůj skvělý vkus budou zárukou skvělého projektu. 

Tato vládní zakázka je lordovou prioritou, proto i odměny 
budou štědré. V rámci pobytu se můžeš těšit na lyžování, 
wellness, chutnou stravu 3x denně a další skvělé věci. 

Jediné co musíš, je nastoupit 11.3. ve 13:00 do Autobusu 
Lorda Farkváda u Hotelu Olympik. Nezapomeň si lyžařské 
vybavení. A pak jen přiložit ruku ke společnému dílu v rámci 
nového velkého projektu. 

Jen připomínám, že pro naprostou relaxaci je možné využívat 
elektronická zařízení pouze v době poledního odpočinku 
mezi 14:00-15:00. 

  váš velectěný Lord Farkvád!


