19. ročník

3. sada
301. Mytické bludiště

302. Ach synku
https://youtu.be/Kq7ob_YTtQ4

303. Andy

1. člověk pohybující se vesmírem
2. bezmotorové letadlo (taktéž klíčový prvek ve hře života)
3. malý tvor, jehož název (mylně) naznačuje, že se věnuje dohledu nad lichokopytníky
4. typická sakrální stavba
5. sama nezvládá změnit roční období
6. parťák cukru, limonády a čaje
7. ďábel z Popovic
8. vyjmenovaná samice (velká)
9. vyjmenovaná samice (se zobákem)
10. generalizace výrazů Saturn V, Soyuz, Falcon Heavy
11. obsah toulce
12. antagonista Karkulky
13. figurantka v obligátní ilustraci Lamarckova pojetí evoluce (prodlužování krku)
14. nepracovní den (je jedno který, můžou být i oba dohromady)
15. monochromatický, hermeticky uzavřený objekt, ve kterém prý všichni bydlíme (dle
informací od Brouků)

304. Společný osud

305. Scénář
Napsat dobrý scénář je v podstatě úplně jednoduché. Stačí se prostě podívat, co poslední
dobou frčí, a z toho to poskládat. Začátek bude akční. Na to se hodí piráti. Syn jednoho z
nich bude umět výborně střílet z luku (7:5/5). Díky tomu se skamarádí s čarodějem, o kterém
se však zjistí, že je ve skutečnosti britským králem (1:1/8). Samozřejmě nesmíme ošidit
ženské postavy, takže tam bude i vévodkyně, která je ve skutečnosti čarodějkou (10:4/5).
Navíc se bude věnovat i školství. Míchání kouzel a politiky bude nosný prvek, takže tam
vrzneme jednoho kouzelnického zrádce, který se promění v premiéra (2:3/5). Pozornost se
ovšem soustředí na krále (3:3/5). Ten se neumí pořádně vyjádřit mluveným proslovem, a tak
se raději dá na spisovatelskou kariéru. Scénář samozřejmě musí myslet i na romanticky
laděné publikum, takže se pan premiér stane knihkupcem (8:3/5) a zamiluje se do americké
herečky (9:6/7). Ta má ovšem pofidérní minulost, protože se připletla k velkolepé krádeži.
Jeden ze zlodějů zkusí přejít na počestný život a stane se kaskadérem (4:3/4). Nedaří se mu
však najít práci, a tak se poflakuje s kamarádem (5:4/8), co se jednou projel na velké lodi a
randí s holkou (6:3/7), která si občas nechává vymazat mozek. Prostě tam bude všechno, to
musí být hitovka. Jenom ještě nevím, kdo by měl hrát hlavního padoucha.

306. Barevná tabulka

Kódem je název žluté řady.

307. Křížovky bez legendy

308. Divné kostky

