Brutalt skvätt
Mellan några av Utmanarna och några av Upptäckarna skede ett brutalt vattenkrig
i måndags. Vi intervjuade de medverkande från båda sidorna.
Utmanarna säger att de hade varnat Upptäckarna att inte komma in på deras
område. De gjorde om vattenflaskorna till vattensprutor genom att göra hål i
korken. De säger att Upptäckarna gick in på deras område och då sprutade de
vatten. De fastnade i kriget och jagade bort Upptäckarna. Utmanarna förnekar att
de har sprungit på Upptäckarnas område medans de jagade. Utmanarna säger att
de vann, men att det blev mat så de slutade
.
När vi intervjuade några av Upptäckarna så sa Victor Bergentz att han bara
hoppade in för att hjälpa sin kompis, Leo Pajus. Victor säger också att han tyckte
det var kul. Han tyckte att ingen vann.

FREDAG 1 AUGUSTI

Den andra personen vi intervjuade var Mattias Bahnan. Som Mattias säger så tror
han att allt började med att Utmanarna skvätte vatten på några av Upptäckarna.
Han hjälpte också sin kompis Leo Pajus. Bara för att man gick nära Upptäckarnas
område så skvätte de vatten på en påstår han. Mattias vet inte vem som vann och
tror att kriget är slut.
Vi intervjuade också Leo Pajus och Tim Sandgren. De tycker att Utmanarna gjorde
motstånd så fort de gick nära. Tim säger att Utmanarna var snåla när de inte lät
Upptäckarna vara på deras område. Leo säger att han blev jagad och erkänner att
det var lite hans fel att vattenkriget började. Fast påstår att Samuel startade allt.
Tim säger att Utmanarna är väldigt aggressiva. Leo och Tim säger att Upptäckarna
vann.
Innan vi ens har börjat intervjuat Samuel Berggren så ställer han frågor till oss.
Han frågor om det är på blodigt allvar, om han kommer med i tidningen och om
han kommer dö. Sedan springer han iväg.
Oskyldiga blev blöta och vittnen såg hur Utmanarna sprang in på Upptäckarnas
område
Av: Alexander Nelson, Lovisa Runåker, Stella Sasse

Vilken dag

- Hattifnattdag
- Stafett
- Disco
- Förlovning
- say no more!!!!

Vem ska trösta Scouten?
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Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia
och Anders Sivertsson

Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia och
Anders Sivertsson

Dag 4

Del 5

Men ute i Östersjöns bräckta vatten
en vikbar kåsa låg på sne' och drev
den flöt iland vid bryggan frampå natten
och inne i den låg ett skrynkligt brev.
Det var en deppig text och ganska kränkt
med namnteckning av vatten stänkt.
Men Scouten satt och tydde ut det klotter
som fanns kvaroch över hela lägerbyn
sken julimånen klar."... jag är så rädd för
Görans tjut och jag saknar min mobil,
jag glömde den där hemma, shit va
dålig deal...försök att typ rädda mig
om du känner likadantjag är en liten
Mälarscout och allting är så lamt..."

Solen grydde över Ålandsfjärden
Två kårordförande tog morgondopp
Scouten ivrigt fortsatte båtfärden
hen skulle fara tills det sen tog stopp
en aning kall om tårna, men nöjd och hyfsat
torrfor Scouten fram i väskan, hen siktade
mot norr.En flottburen lägerledare for
vinkande förbioch sex tvåmannakajaker med
åtta Jungmar iden femte Jungmar'n hälsade
på Scouten som skrek: "tja,o, du såg mig, fy
va jag blir gla'!
Tänk om man kunde hänga här och snacka
lite mer,men en Mälarscout ska tröstas, jag
hinner inte med er."

Spångascouten gömde brevet invid livet,
det första brev hen nånsin hade fått
dessutom var det på chiffer skrivet
och detta gjorde Scouten lite hott.
Hen undslapp sig ett lyckligt tjohohej!
"Här är nån som vill tröstas utav mig!"
Sin ryggsäck tömde hen på allt och satte
sig därioch paddla' ut på havet med
nyfunnen manitvå skor låg kvar på
stranden och ett stormkök utan spork
och Scouten kände sig helt fri, hen flöt
liksom en kork.När någon måste tröstas
och beskyddas av en scoutblir allting
annorlunda och förtrollande och ballt!

Nu närmar sig vår Scout volleybollstranden
ett stenkast från där Göran har sitt bo
men upptäckare fikade med Conrad och Per
de satt med sina spön ungefär såhär.
Och Scouten sa: hallå där
har nån Mälarscout vart här?
"Det må så va", sa Conrad barskt, "en scout
med hatt på sne'lämnade tältbyn igår, hen
vägrade va me',hen blev nog skrämd av
spökspåret, men sånt får en ju tavar hen nu
har slått upp sitt tält, det vet väl inte ja'.
En varning dock: Göran tjuter, stark och arg
och gällJag tror minsann att Mälarscouten
tog nåt materiel."

Vad tror du att det hände sen?
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Polenfakta – Zimbabwe Edition
Zimbabwes befolkning ökar med 4.4 procent varje år! Det är coolt att
vara smart!
Den sjätte största staden i Zimbabwe heter Kwekwe, som innehåller
exakt 100.000 invånare! Jag kan inte ens räkna till hundra tusen!
Zimbabwes president heter Roberth Muhgahbo! Och jag som tyckte
att mitt namn var konstigt! Martin är ju kalasknasigt!
Ordet ketchup betyder Lejon på Shona(ett av de 16 språken som talas
i Zimbabwe)! Ibland låtsas jag att jag är ett lejon!
Zimbabwes nationalrätt heter Sadza! Ashäftigt!

Det ryktas att…
… en äventyrare går in i killars tält på natten…
…Det har blivit små kärleksgnistor i äventyrarlägret…
… gårdagens disco gav upphov till fler romanser
…Fredrik K tror att han fortfarande är utmanare…
…det är flera utmanare som sover när det är samling och flagghisning
… ledare piskas med björkris i bastun
...det ryktas att det är 400 myggor i musen

Efterlysning Insändare!!

