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Ahoj,

jsem Asterix a ke snídani piju hopsinkovou šťávu. Mám kamaráda Obelixe, 
ale ten je tak tlustý, že když si chce nandat pásek, musí použít bumerang.

JESTLI JSI ŘÍMAN, TAK DÁL ROZHODNĚ NEČTI!!!

Pokud patříš k nám, Galům, zřejmě už dávno víš, co tady řešíme za potíže… 
A teď si představ, o kolik se nám to zkomplikovalo, když se náš tlustý 
kamarád Obelix zamiloval do krásné Fúrie! No legrace to tedy není. Obelix 
myslí jen na ni. Na Fúrii, která je naneštěstí k tomu všemu ještě v zajetí 
Římanů. A nejenže ji ti ničemové pod hrozbou uštknutí kobrou donutili vypít 
likér Nemáměrád, ale ještě ji nutí vdát se za samotného císaře! NO TFUJ!

Hádejte, jak se to projevuje na Obelixovi. Správně, hubne, chudák! Už ani 
náš druid Psychadelix si s ním neví rady. Nikdo neví, kam Římani krásnou 
Fúrii schovali a jakými dalšími prostředky jí vnucují toho nechutného 
zbohatlického a vychrtlého vládce. Poslední informace o pohybu 
spanilé Fúrie jsou na Ostrůvku v jižních Čechách. Jak už vyhodnotil náš 
Instastorix, je to téměř geniální ostrov k úkrytu. S čím ovšem Římané 
nepočítali? Že na tento ostrov pravidelně vyjíždějí skupiny nás, Galů, na 
letní hodokvasy! Abychom však mohli rozplést tuto nelehkou situaci, 
budeme muset kromě nalezení Fúrie také zajistit zpětný nápoj lásky 
Šuptamsnim, jehož recept zná pouze Lovestorix! Kdo a kde je Lovestorix? 
To neví ani Geriatrix! Jisté je, že pokud se krásná Fúrie tohoto nápoje 
nenapije před jeseteřím úplňkem tohoto roku, nepůjde už kouzlo likéru 
Nemáměrád zvrátit! Tak co, mí galští přátelé, pomůžeme Obelixovi najít 
jeho ztracenou lásku?

Sejdeme se 27. 7. 2019 na Hlavním nádraží v galské výstroji připraveni 
zachránit Obelixovo srdce!

Jak se my Galové mezi sebou poznáme, je popsáno v šifře přiložené k 
dopisu. Nechceme tu přece římské špehy!

Hop sem, hop tam, 

tvůj
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