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kongen opruster
efter hvad vi erfarer, gØr 
kongen klar til kamp. hans vi-
denskabsfolk og hans hÆr ar-
bejder sammen om udviklingen 
af et nyt vÅben, som har det 
misvisende navn »blider«. hvis 
vore rapporter er korrekte 
er disse nemlig ikke spor blide, 
men der imod sÆrdeles vold-
somme.
disse vÅben skulle kunne kaste 
skyts af en anseelig vÆgt over 
endog meget store afstande. 
hvorvidt hÆren er istand til at 
beregne de ballistiske baner 
for dette er ved redaktionens 
afslutning uvidst, men vi fØl-
ger udviklingen tÆt.

lÆser indlÆg

det jydske vejr
som i alle vel nok har bemÆr-
ketÆndre vejret sig hele tiden. 
sÅ regner det sÅ skinder solen, 
sÅ regner det sÅ skinder solen. 
ellers skinder solen mens det 
regner. det tvÆrs det mod-
satte af det sjÆllandskevejr. 
derfor synes vi sjÆllÆndere 
at det jydske vejr er meget 
mÆrkeligt.
sebastian og esben
stifindere

dagen ret
sÆrdeles frisk fjerkrÆ 
klargjort med knap sÅ 
nÆnsom hÅnd, og til-
beredt ved hjÆlp af 
kemiske reaktioner, hvor 
luftens ilt forbinder sig 
med andre stoffer under 
udvikling af varme og lys. 
vi anbefaler dertil aqua 
tappet idag, eventuelt 
opblandet med saften af 
forskellige frugter

vÅbenudvikling i trevÆld

stifindernes aktiviteter
i tirsdags var vi nede og lave 
snor bag rafteholderne. vi var 
ogsÅ ude at ro i kanoer og det 
var skÆgt. jeg glÆder mig til 
at se, hvad vi skal pÅ torsdag 
for det er nemlig maria mØllers 
(fugl phØnix) fØdselsdag.
lasse hansen
fugl phØnix

at fÅ nye venner
det er dejligt at fÅ nye spe-
jdervenner. man kommer til 
at kende flere folk og det er 
hyggeligt. det er sjovt at lege 
med dem.
det bedste var da vi legede 
varulv med andreas og math-
ias fra jens langkniv. lasse 
blev jagtet af varulvene. vi 
sad ogsÅ inde i middelalder-
byen og legede at saftevandet 
var blod.
mikkel og lasse
fugl phØnix

alle ulve-vÆbnere var igÅr pÅ 
et postlØb-quest for at frem-
stille styrkedrik til kampene 
for kongen. de mÅtte passere 
ridder stefans bro over “de 
fordØmtes klØft” for at mØde 
handelsfolkene i “den mys-
tiske skov”. velduftende urter 
franarrede de den snorkende 
trold. herefter hentede alle 
vÆbnere vand med deres bare 
nÆver i “den fortryllede sØ” 
hos troldkvinden. trylle-
drikken blev straks kogt 
fÆrdig hos densoete heks ved 
hjÆlp af besvÆrgelser. vÆb-
nerne overdragede derefter 
derikken til ridder leopold og 
ridder roland til senere brug 
ved kamp for kongen.

trylledrikken

det hele startede med en 
hanekamp i “hØnsegÅrden” som 
var lavet af spejderne.
der var en hanekamp der ikke 
ville stoppe og michella be-
gav sig ind i “hØnsegÅrden” for 
at stoppe kampen. hun stod og 
sagde “kykeliky” og kampen 
sluttede Øje-blikkelig, sÅ ved 
at gÅ ind i “hØnsegÅrden” red-
dede michella hanens liv.
(hvis i ikke tror pÅ den “histo-
rie”, sÅ gÅ ned i kongelejren, 
til michella, ugler, fugl phØ-
nix)
michella og mathias
fugl phØnix

allan skriv det venligst rent.

lÆser indlÆg

anmeldes af slikbutik
vi har en klage over den elen-
dige slikbutik
.
colaerne smager af brun sÆbe. 
vi vil have rigtige velsmagende 
colaer ikke det vaskemiddel pÅ 
flaske. og se nu slikket vi kan 
kØbe haribo pÅ min. 5 grader 
celsius varme. det er for ringe. 
vi vil have kØlige vingummier 
og ikke sÅdanne nogle slatne 
hÆnge sammen noget. nej vi vil 
have meget slik i lange baner 
at vÆlge i mellem ikke bare 
8-9 at vÆlge i mellem. vi vil 
have 20 forskellige slags slik. 
nu hvor slikket er varmt vil vi 
ogsÅ have iskolde og vi mener 
iskolde is. der behØver kun 3-4 
slgs ikke mere.
kort sagt vi vil have slik som 
smager af noget.
marie-louise og malene
loke
ps. dette er et lille behov og 
vi lover selvfØlgelig at samle 
andres slikpapir op.

lÆser indlÆg
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kongen befaler

tabte sager
i omrÅdet omkring tre-vÆld 
har jeg i denne uge tabt min 
tÅlmodighed. bring den ven-
ligst tilbage til mig, da jeg 
arbejder sammen med margon 
her pÅ lejren.
redaktØren

kongen udlover
5 mØnter til den i lØbet af 
dagen kan digte det bedste 
kamprÅb

kongens nar
spØrger: hvad farve er kongens 
hvide hest

magtmisbrug
fra endnu ikke bekrÆftet kil-
de forlyder det at der i denne 
lejr sker hvad vi vil kalde 
“episk magtmisbrug af bibelske 
dimensioner”.

vor faste lÆser skare vil vide 
at rolds Ældste ulve havde 
fremstillet et rekreationsag-
gregat for aldrende ulve. 
ifØlge vor kilde er disse stak-
ler blevet forvist fra deres 
pind af havesyge ledere som, 
uden hensyntagen til trÆthed 
blandt de rette brugere, har 
indtaget pladserne og “fiser 
husleje af” pÅ ulvenes beko-
stning. vi fØlger op pÅ historien 
og hÅber at bringe et interview 
med niels poulsen imorgen.
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lÆser indlÆg

boligmarkedet
nyere letvÆgtsvilla med in-
dlagt varme sÆlges fra pÅ 
lØrdag. der mÅ pÅregnes at 
skulle skaffe egen grund, da 
villaen er opfØrt pÅ forpagtet 
jord, hvor kontrakten udlØber 

sØndag. interesserede kan 
bese vilaen udefra hele ugen. 
kontantpris: 5000 rigsdaler
henvendele hos poul

vold mod sages-
lØse genstande
en ung gruppe vandaler 
hÆrgede igÅr eftermiddag 
et stort omrÅde af jylland. 
et Øjenvidne kan berette om 
hÆrvÆrk af groveste karak-
ter:
“jeg er ganske sikker i min 
sag... lØmlerne slog reb i lange 
baner” udtale vor kilde, der 
af frygt for repressalier Øn-
sker at vÆre 
anonym. vi 
respekterer 
s e l v f Ø l g e -
lig leif’s 
Ønske, og af-
slØrer ham 
derfor ikke.


