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Jutro je zaznamoval prihod nepogrešljivega člana tabora, Marka. Kot ljubitelj
matematike je dobro izračunal kdaj priti na zajtrk in se uspečno izogniti jutranji
telovadbi.
Po zajttrku so nam strokovnjaki predstavili dva manj znana športa; golbal in
pink ponk, hkrati pa se je izvajal tudi orientacijski pohod. Le ta se je dogajal v
neposredni okolici tabora. Bistvenega pomena so bile žive točke, kjer smo
tekmovalci dobivali različne naloge.
Za kosilo smo imeli dunajski zrezek ob katerem je Jure po vsej verjetnosti ob
pomoči Tomaža, prvič v življenju prijel nož in poizkusil. Obadva sta kmalu
obupala. Jure je po nemogočih poizkusih nadaljeval z ročno metodo. Ta
dogodek, ki sicer sodi v rumene strani, je razburil celotno omizje.
Popoldne so nekateri namesto ležanja na plaži porabili svoje moči za vesljanje v
kanujih. Novost letošnjega vesljanja je bila Markova termovka, v kateri je bila
vsem neznana pijača z okusom po kokosu.
Takoj po prihodu kanuistov na plažo nas je proti taboru, kljub Gregorjevemu
nasprotovanju napodil dež. V taboru smo nadeljavali s showdown turnirjem, v
katerem je aktivni državni prvak in štirinajsti najboljši igralec sveta gladko z
2:0, izgubil proti nefavorizirani in mnogo šibkejši Španki. Bog ve kaj se bo s
favoriti zgodilo prihodnje leto.
Po večerji je sledila igra detektiv, ki jo je z malo treme vodil Matevž. Glavni
favoriti pristranskega komentatorja Gregorja so bili Boštjan, Zoki in Marko.
Nočno življenje se je nadaljevalo v sobah in dnevnem prostoru, veliko hrupa pa
je bilo tudi pred Gregorjevo pisarno.
Tokrat možem v modrem ni bilo potrebno posredovati, ker so kuharice noč
preživele spokojno mirno.

VREME JO JE ZAGODLO V ZADNJIH DNEH
Včeraj je bilo zmerno do pretežno oblačno z občasnimi nalivički. Jutri se bo iz
zahoda proti jugu pomikal hladen in sorazmeren vlažen zrak. Pričakujemo lahko
zelo vlažne šotorske razmere, če ne tudi padavine s točo. Temperature se bodo
gibale med 20°c in 23 °c ob kolpi pa žal le 26°c.
Temperature:
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TEMPERATURA MORJA 22°c
TEMPERATURA KOLPE 23°c

