Tb-talk
A–4
B–8
C-<
D - |)
E–3
F - |=
G–6
H - |-|
I–1
J–)
K - |<

På begäran:
L - |_
M - |\/|
N - |\|
O–0
P - |°
Q – 0,
R – |2
S-5
T–7
U-µ
V - \/

W - \/\/
X - ><
Y - `/
Z-2

Det ryktas att…
…Frida bara
har Tokio
Hotel-tröjor
med sig till
lägret.
…Micke har
svårt att träffa
hålet.
…Susanna går runt i en svart
mantel.
…Äventyrarna har blivit
kristna.

Nummer 5, Fredag

8 µ 5 – 5 |° 3 < 1 4 |_
|) 3 7 |-| 4 |2 8 µ 5 4 7 5 |\/| `/ < |< 3 7
µ |\| |) 3 |2 |_ ä 6 |2 3 7…

Det sejs att dom stora
skavturna är fegare
än de mindre

är nästan alltid öppet
efter lunchen och
efter middagen

Fråga Rafiki
Hej Rafiki! Det är ju väldigt varmt här, vilket kräver att man
dricker mycket. Vi har tröttnat på vatten. Vad finns det för
alternativ?
SLBS
Hej, kära utmanarlag! Jag förstår att det kan bli jobbigt att
bara dricka vatten varje dag i en vecka. Själv brukar jag lösa

DAGS FÖR DISCO!

det problemet genom att gå till
och köpa en kall
cola till det futtiga priset 10 kr. Den är både förfriskande
och släcker törsten. Dessutom går pengarna till ett gott
ändamål.

Svaret på
gårdagens gåta:
Antilop! Som Albin,

Det ryktas om ett litet slagsmål
bakom utmanarnas tält.
Det är glassiiiiigt!

Dennis och David så klokt
förstod.

Årets agent

Dagens scout

Årets
discokung:
Erik!

Det ryktas
att Frippe
och Erik
dansade
tryckare…

Du junior som fick låna en grön
matlåda av Anki får gärna lämna
in den i
Rafiki tipsar!
I brevlådan utanför
måste ni skicka in
insändare, frågor till Rafiki och skvaller.

Det ryktas att Lars tagit sms-lån
för att ha råd med coca-cola.

