
Aktuálně: Po vyřešení krádeže korunovačních
klenotů, kterou úspěšně provedla detektivní skupina
Pioman se na obzoru objevil nový případ – dva její
členové během noci zmizeli!

Během večerní tančírny, kterou si detektivní skupina
uspořádala na oslavu svého úspěchu nenadále zmizeli
dva členové – a to konkrétně Kája a Míša Blahetovi.

Máme důvodné podezření, že byli uneseni a že tento
únos byl plánovaný. Toto potvrzuje i policejní
inspektor: „Všechny jejich věci byli sbaleny a únos
proběhl naprosto bez povšimnutí, během oslav. Máme
důvod předpokládat, že byli uneseni zpět do centra
jejich rodné země – Prahy v České republice.“

Detektivní skupina Pioman se proto, dle svých vlastních
slov, sbalí a odjede zpět do Prahy, aby nový případ
vyřešila.

Vás, pravidelné čtenáře prosíme: Pokud byste v okolí
zahlédli tyto dva detektivy, prosím dejte redakci Hromu
vědět.

Nejsme žádný bulvár! – dnes již naposledy!
HOROSKOP DNE:
Kozoroh
Štěstí Vám v posledních dnech přálo –
Saturn se však posunul do negativní 
polohy a dnes se Vám dařit nebude.

Vodnář
Zdá se, že dnes budete cestovat – hvězdy 
Vám přejí a na své cílové místo se 
dostanete bez problému.

Ryby
Venku je na nule a i lidé ve znamení ryb, 
stejně jako jejich zvířecí protějšek budou 
zpomalení a ospalí. 

Beran
Váš den jde od desíti k pěti, nevyrážejte 
na dlouhé cesty a raději zůstaňte sedět 
doma u televize.

Býk
Poloha hvězd říká, že se Vám dnes dařit 
nebude – vy to ale překonáte a ukážete 
hvězdám, že štěstí je subjektivní.

Blíženci
Dávejte pozor na cestách, možná Vás 
čeká silniční kontrola!

Rak
Vaším ideálním partnerem je druhá 
osoba ve znamení raka – porozhlédněte 
se v okolí.

Lev
Opačné pohlaví Vám bude dělat 
naschvály, čtěte ale v jejich horoskopu 
pravou podstatu jejich chování – možná 
že negativní chování je doprovodný jev 
zamilování.

Panna
Hrozí Vám nebezpečí poranění – dejte si 
pozor na přemýšlivé Váhy – nemluví a 
tiše plánují, co Vám provedou.

Váhy
Přišli jste o hlas? Nezoufejte, během 
odpoledne se slunce dostane do přímé 
konjunkce se zemí a vyléčí Vás. 

Štír
Držte se svých přátel, pomohou Vám, 
když Vám bude nejhůř. Možná to budete 
již brzy potřebovat.

Střelec
Uhodili jste dnes někoho? Může to 
znamenat neštěstí na celý život. V dalších 
dnech Vám však dá  poloha měsíce šanci 
na to si karmu vylepšit.

Druhá fáze spánkové 
epidemie!

ANEKDOTY DNE

Přijde malý Tomášek domů z fotbalu a povídá: „Tati, dal jsem dva góly.“ „A jak to 
dopadlo?“ ptá se tatínek. „Jedna jedna“.

Rybář chytá ryby a vykoukne u něj krokodýl a povídá mu: "Tak co, berou, berou?„ 
"Ty brďo, ani ťuk.„ A krokodýl na to:"Tak se na to vykašli a pojď se vykoupat."

Všem věrným čtenářům děkujeme za jejich přízeň a doufáme, že se zase setkáme u dalších vydání! Vaše Cathrine Zeemanová

V minulém čísle jsme Vás informovali 
o začínající epidemii spánku. Její 
průběh můžeme dále pozorovat a zdá 
se, že se rozšiřuje a bude rozšiřovat 
dále – nejčastěji se objevuje například 
v autobusech.

Dále se u některých členů skupiny 
objevila druhá fáze nemoci, která 
může být dva příznaky

1. pigmentové skvrny na rukou – tyto 
skvrny se zatím objevily u jedné 
členky skupiny.

2. Selektivní němota – také se objevila 
u jednoho člena skupiny.

Královna udělí 
vyznamenání
Redakce Hromu zjistila, že sama 
anglická královna udělí detektivní 
skupině Pioman vyznamenání za 
zásluhy v ochraně královských 
symoblů. Mluvčí paláce nám řekl: „Za 
jejich rychlou, efektivní práci a 
bezchybnou dedukci si celá skupina 
zaslouží být vyznamenána a také 
povýšena do šlechtického stavu. 
Slavnostní předání vyznamenání 
proběhne v úterý na základně 
Piomanu. Doufáme jen, že 
detektivové budou přítomni – pokud 
by nebyli, zažijeme asi největší faux 
pas v moderních dějinách Anglie.


