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SEST SET LET!
Takové narozeniny se
neslaví každý den! Profesoři
se už celé měsíce snažili zorganizovat při této
příležitosti něco opravdu zvláštního. Všichni
měli spoustu
a návrhů a ředitel

nápadů

Oktavius Encyklopedikus De Mausus musel
rozhodnout, jaký druh OSLAVY bude
nejvhodnější.
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V ŠECHNO

NEJLEPŠÍ ,

600

M AUSFORDE !

Jedno bylo jisté: na oslavu ŠESTISETLETÉHO
VÝROČÍ školy se muselo připravit něco opravdu
výjimečného!

DŮLEŽITÉ
ROZHODNUTI
Tea Sisters byly jako U VYTRŽENÍ :
konečně příležitost, kdy budou moci všichni
pohromadě oslavit velkou událost!
„ JŮŮŮ , holky, šest set let!“ vykřikla Nicky
nadšeně.
„Ředitel určitě zorganizuje VELKOLEPOU
oslavu,“ přizvukovala Pamela.
Colette se přidala: „Ach, já bych tak chtěla,

aby byl velký ples!“

„Uvidíš, jestli se na přípravách bude podílet
i profesorka Maribranová, ples bude určitě! Ona
plesy
“ poznamenala Violet
povzbudivě.

ˆˆ

zboz nuje!

9
566-0435 Int005-054_CZ.indd 8-9

18.7.2011 19:24:28

