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upřesnítko: srostlé stromy

Šifrování je vysoce
návykové,
nezačínejte s ním

VARAN

Jednání u hranatého stolu mezi šmouly, kuřátky, tučňáky a Rudou armádou (na dovolené) o tom,
komu bude patřit strategicky významné Kuřimské údolí, nevedlo k žádnému výsledku.
Jednání bylo přerušeno odchodem šmoulích jednotek, které byly ze západu napadeny početně
silnějšími ledními medvědy.
Útok ledních medvědů byl natolik silný, že formaci šmoulů doslova rozčtvrtil.
Situace okamžitě využila Rudá armáda, která popřela existenci jakýchkoliv mírových dohod a šmoulí
jednotky napadla z jihu.
Lední medvědi v tu chvíli všeho nechali a napadli svého úhlavního nepřítele Rudou armádu z obou
stran; šmoulové taktéž nelenili a úplně stejným způsobem obklíčili lední medvědy.
Kuřátka, která se do té doby držela stranou, vyrazila z Vodňan a zákeřně ze západu napadla šmouly.
Oslabení šmoulové si šli vyřídit účty s ledními medvědy a z východu na ně zaútočili.
K frontálnímu útoku na lední medvědy se odhodlala i Rudá armáda a zaútočila, jak jinak než
z východu.
Rudá armáda sevřela kuřátka ze všech čtyř stran do křížové formace; ani v této situaci kuřátka
nehodlají odstoupit.
Jediné vítězství si kuřátka připsala likvidací tučňáků, které zcela obklopila.
Mezitím se do obdobných problémů dostali šmoulové úpící pod přesilou ledních medvědů.
Šmoulům přispěchala na pomoc Rudá armáda, která, překvapive ze západu, zaútočila na lední
medvědy; šmoulové neváhali a rozvinuli formaci.
Šmoulí a Rudá armáda naznaly, že o tuhle díru nemá smysl bojovat, podaly si ruce a rozešly se
na sever a na jih.
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