JUMANJI 2021 – Vítejte v Rožmik Junglle
Hallo… Ahoj… Ahóóój…
…taky ses tak těšil? Asi jo… Díky zblázněnému roku 2021 jsi byl často ve světě mém… počítačovém… a snad
proto – jsi to právě Ty !!! – Ty kdo můžeš a snad i pomůžeš nastolit pořádek v JUMANJI.
Jmenuji se Nigel a jsem NPC – „no playing character“ postava, prostě já nehraju – jsem „jen“ průvodce. To Ty
– hraješ s námi. S námi proti zlounovi Jurgenovi Ukrutném, který ukradl Jumanji náhrdelník a díky němu
ovládá krásnou, něžnou, ale i drsnou rožmitálskou džungli.
Ke hře se připojíš 2.7.2021 mezi 15.30 – 17.30. Hru začneš připojením po vlastní ose – přesná adresa je na
www.tcamp.cz – Letní tábory – Přesná pozice tábora – Hutě Resort. Pokud se Ti podaří zvládnout všechny
situace a projít až na nejvyšší LEVEL, dostaneš se zpět opět odpojením po vlastní ose 16.7.2021, nejspíš mezi
9.00 – 10.30 (bude upřesněno).
Měj s sebou připravenou colu a piškoty (poznávací znamení počítačových pařmenů … ☺) a také dokumenty –
www.tcamp.cz - Ke stažení – Co odevzdat u odjezdu, které budou nahrány do systému hned při zalogování
do hry.
Jakmile dorazíš, budeš zkontrolován, že nemáš žádný počítačový (a ani jiný ☺) vir, který by mohl ohrozit
postavy v JUMANJI. Jak to bude s testem, o tom Tě budeme ještě informovat.
Ve hře navštívíme, jak asi víš, i TRŽIŠTĚ – měj u sebe i cca 400 hracích žetonů (korun), plastový hrnek či láhev
na pití, určitě měj i vlastní spacák, polštářek (prostěradlo dostaneš). Pokud by se Ti to snad DELETEovalo
z hlavy, Tvou lůžkovou úpravu uploadujeme (tedy zapomnětlivcům umíme pelíšky zařídit).
V našem virtuálním světě JUMANJI Tě klidně může pobodat zcela reálný komár, může Tě zkusit ochutnávat i
místní klíště, takže měj s sebou THE REPELENT. Další seznam věcí najdeš opět na stránkách – Ke stažení –
ostatní dokumenty.
Moc se těšíme, že dobrodružství budeme zaznamenávat na grafické karty nejnovějších počítačů a také
blogovat o úspěších našich zachránců JUMANJI. Věříme, že vám to na fotkách bude slušet i v THE ROUŠKÁCH,
které pro jistotu mějte v dostatečném počtu s sebou…
Protože vedoucím výpravy bude THE ROCK, který má velmi silný pravý hák a slabé nervy, upozorňujeme, že
JUMANJI v Rožmitále je čisté – nekuřácké – nealkoholické prostředí.
KDO BY TO SNAD NECHÁPAL, BUDE ZE HRY ODPOJEN, NEJSPÍŠ BUDE I STAŽEN A KAŽDOPÁDNĚ BY TO
ZNAMENALO BEZNÁHRADOVÉ G A M E O V E R !!!
Vše ostatní se dozvíš při nástupu do JUMANJI….

Váš strašně se těšící pařící Nigel

