Afrika välkomnar alla
Spårare!
Borttappad ljusblå regnjacka
Märke: abeko. Om du hittat den,
ge den till en ledare.
Hej Johanna!
Nu är utmanarlaget

Seniorlaget
Brandsläckorné
typ komplett!

Det ryktas att…
…Upptäckare har dödat
Bambi.
…Albin tänker väcka hela
lägret.
…Busan och Nicklas pussas.
…Lars inte diskar ordentligt
under sin kökstjänst.
…Coca Cola är gott.
…Äventyrarna har rajtan
tajtan när alla andra sover.

Dagens visdomsord
Lita inte på zombies
Dagens olycksfågel
Hugo i Mockasinerna
har hittills på lägret
trampat på en
tältspik, huggit sig i
benet och skurit sig
på en kniv – allt på
samma dag. Vad
kommer härnäst för
vår egen plåsterman?

är öppet efter
lunchen
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Massaker I AFRIKA
Hundratals scouter i Afrika verkar vara involverade i
någon
maffiarelaterad
uppgörelse
liknande
situationen på Sicilien. Dödssiffrorna har ökat
lavinartat och stämningen är spänd – ingen vet vem
som kommer drabbas härnäst. Rafiki har träffat
Jocke, som inte bara förlorat alla sina vänner utan
själv blivit brutalt mördad. Han tyckte det var
hemskt.

Dödsfall i Afrika under veckan

Davids änglar

Svaret på
gårdagens
gåta: Gorilla!

Kylig vinnarskalle

Äntligen läger på riktigt!

Axel från karparna
spenderade sin
tisdagseftermiddag väl. Han
ägnade 41 minuter åt att
ligga i det femtongradiga
vattnet, för att slå sitt
tidigare rekord på 30
minuter. Redaktionen känner
sedan tidigare till Axel för
hans enastående vinnarskalle
då han kammade hem segern
i dansstopptävlingen på årets
karpdisco. Axel är
halvschweizare och gillar
ostfondue.

Ett skådespel med berättelsen om världens största
diamant fick inviga Safari 2010. Det uppskattades av alla
åldrar och stämningen var hög. Alla inblandade gjorde ett
bra jobb, och de lämnade oss alla förväntansfulla inför
den spännande fortsättningen, förhoppningsvis med lika
oförglömliga skådespelarinsatser.

Hur tror ni det kommer att sluta? Skriv in till Rafiki!

Årets stekare

Sven Wollter – Han är ingen
antilop! (hahaha)
Rafiki tipsar!
I brevlådan utanför
kan ni skicka in
insändare, frågor till Rafiki och skvaller.

Scouter som brottas scouter som paddlar
Alla dessa scouter har roligt!

