Dagens Jägare:
Gustav Skog & Lukas Borén
(fast tvärtom)

Det ryktas att…
…Gunilla har tre madrasser.
…Isak kan allt om Afrikanska
huvudstäder.
…Theo och Frida lägger
brakare på morgnarna.
…Spårarna har blivit lite
galnare av godiset.
…Magnus fuskade i
hinderbanan.
…hela lägret gjorde honnör för
SLBS.
…ett bur-bus är på väg.

Fråga Rafiki
Tjena Rafiki. Vi är två
killar som undrar
varför godis blir som
pengar på läger?
Alex och Isak
Hej hej! Till detta
fenomen finns många
bakomliggande orsaker,
och detta skulle kunna
bli ett väldigt långt
svar. Eller så säger
man helt enkelt: För att
godis är godare än
pengar. Särskilt
vattenhålets godis.

Vilket djur på savannen
gillar inte tivoli?

är återigen öppet
efter lunchen och
efter middagen
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Svart magi existerar!
Igår natt hände det otroliga ting. Det hela började med att
scouterna skymtade en mystisk kvinna på lägerområdet.
Hon bad scouterna att ta sig ut i skogen då hon visste att
det var någon som behövde en grupp tappra, orädda och
spektakulärt snygga räddare. De intet ont anande scouterna
stötte sedan ihop med Lisa, 17, som var utsatt för hemsk
svart magi. Hon led av spasmer och stora smärtor, allt på
grund av en viss stam av infödingar, Kakulustammen, som
påstår sig besitta magiska krafter. Tack vare de heroiska
hjältarna kunde Lisa undsättas och friden blev ett faktum.
Vi kan dock rapportera att de två hjälplösa scouterna som
skymtades i hövdingen våld ännu inte har setts till.

Jessica Andersdotter

Alla scouter måste
idag säga grattis
till vår älskade
Jessica som idag
fyller MYNDIG!
Alla som vågar ska
absolut krama vårt
födelsedagsbarn.
Det ryktas att det
luktar ovanligt gott
från Mockasinernas
läger…

Årets fjortis

RÄTTELSE
Det är Ludde i Mockasinerna som är
den ökände Plåstermannen – inte
Hugo. Vi ber om ursäkt för detta
misstag. De skyldiga har straffats.

Let’s dance har varit i
Moçambique för att hitta Afrikas
allra bästa dansare. Vi kan med
glädje rapportera att samtliga
mälarscouter kommer vara
nominerade till nästa års
uttagningar.

Det ryktas att Victor ”Vickster”
Malm är lättmutad.
Rafiki tipsar!
I brevlådan utanför
måste ni skicka in
insändare, frågor till Rafiki och skvaller.

Ädelstenar funna
Igår besökte vi den tropiska djungeln där det
väntade många tuffa utmaningar. Jakten efter så
många ädelstenar som möjligt blev ett riktigt
äventyr. Regnet gjorde dock så att det blev hejdlöst
svårt att hitta diamanterna. Men efter att vi ätit vår
goda lunch förändrades vädret snabbt vilket vi alla
vet är mycket vanligt här i Afrika. Den efterlängtade
solen anlände tillsammans med Peps Perssons
O’boy!, och vem kan vara på dåligt humör då?

