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Včera (ve středu) se naši osadníci vydali na celodenní výpravu do dalekého okolí, aby
zmapovali neprobádané kraje a zjistili, kde by bylo možné rýžovat zlato a kde se ukrývají
bandité. Počasí jim přálo, takže si to jistě všichni užili. Kromě drobného problému se
zablouděním v divoké prérii se i osadníci z Bang Bang dostali do cíle již dříve založené osady
Slatiňany. Toto drobné zakolísání však nemělo vliv na výsledek putování, neb osada Bang
Bang získala 1. místo. Druzí pak byli Ohniví banditi a třetí Mustangové. Pořadí se nám tedy
začíná míchat, což je dobře. Bankéř Johny už má s vydáváním orionek rovněž spoustu práce.
Jen doufejme, že Orion City nezasáhne inflace a celoprérijní krize, která se v těchto dobách
Divokým západem šíří :-)

V podvečer věnoval sheriff osadníkům trochu volného času, což se následně ukázalo jako
neprozřetelnost, neb při večerním programu někteří výtečníci (staré známé firmy) ukázali
zásoby své nevybité energie v plné síle. Indiánka Jíťa s nimi proto potrénovala běh prérií před
rozzuřenými bizony, nějaké ty dřepíky a kliky. Avšak i to se ukázalo jako nedostatečné, neb při
nočních hlídkách se tyto rozdováděné skupinky kumulovaly ve větším množství u ohně bez
ohledu na příslušnost k právě sloužící osadě. A nutno podotknout, že se nejednalo pouze o
mladé osadníky, ale i mladé osadnice, které nezůstávaly kolem 4. hodiny ranní s hlasitostí
pozadu. Rozlobený sheriff Pepíno spolu se soudcem Pájou, který je znám svým lehkým
spánkem, se proto rozhodli, že je třeba narušitele pořádku potrestat. V Orion City byl proto
dnešním dnem zřízen Arrest. Kdo zde bude „uvězněn“, ukáže až dnešní den. Jinak ale nutno
podotknou, že kromě těchto drobných excesů v morálce několika obyvatel Orion City je nálada
v té nejlepší formě. Ti, co se před odjezdem neznali, se už spřátelili a i počasí nám ukazuje to
lepší ze svého repertoáru.
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