middelalder nyt

fredag den 25/6 1241

kongelig romance
sÅ
er
det
endelig sket.
vor
smukke
prinsesse har
fundet manden
i hendes liv.
efter at mange
bejlere
har
vÆret fremme
har der endelig
vist en mand af
rette stand og
stØbning.
og
ganske
uden
at vi har vidst
det, har han
vÆret i vor
midte uden at
vi har set ham.
den kongelige
skatmester at
bekendt kulØr
som prins af
blodet fra et
fjernt
land,
og har friet til
vor prinsesse
og kongen har
givet sit ja. den
unge
fyrste
har
tilsyneladende
opholdt
sig
under
falsk identitet i vort
land for at lÆre vor
smukke kongedatter
at kende uden at

som en dygtig
skatmester
og vi er fra
redaktionen
sikre pÅ at vi i
ham har fundet en
dygtig arving til
vor nuvÆrende
konge.
at det unge par
er lykkelige er
der ikke tvivl om.
nÅr man ser de
2 sammen er der
straks amoriner
at
fornemme
i luften. vi vil
grne Ønske det
unge smukke par
tillykke
med
den store dag
og hÅber at de
mÅ fÅ mange
lykkelige
År
sammen, ligesom
at det er vort
hÅb at resten
af
kongeriget
afslØrer sig selv. det
vil tage godt
unge par indgÅr deres imod den unge prins. til
forlovelse allerede sidst skal blot lyde
senere i dag.
et stort:
vi har lÆrt den
unge prins at kende

tillykke
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lÆser indllÆg

i dag har vi vÆret ude
pÅ en lang gÅtur pÅ 6
kilometer. vi sejlede
over til et nonnekloster og hØrte om
nogle
forskellige
ting. og spiste frokost
i det grØnne. pÅ vejen
hjem blev vi jagtet
af en flok kØer, og vi
jagtede dem selv. og
vi var sÅ heldige at vi
blev kØrt hjem! yes!!!

gÅder

hilsen karoline og
kamilla fra grip skov
trop

kongen udlover
5
guldmØnter
til
den der kan berette
om kongens stØrste
sejr til dato. det
forventes
at
man
kan alle detaljer af
denne sejr

den store badedag
det er med stor
fornØjelse at deres
medarbejder stikker
nÆsen
i
andres
sager efter at disse
har vÆret i bad.
dette vil fremover
resulterer i endnu
mere nysgerrighed

kongen befaler

spejderne skal fremfØre en sketch om
min far er din far. jeg kÆrligheden mellem
er din mor og du er min prinsen og prinsessen
bror
ved aftenens hofbal
stifinderne skal fremnÅr du har brug for
stille en ceremonipil
det smider du det. nÅr pÅ max 30 centimeter
du ikke har brug for
opgÆngt pÅ et stykke
det smider du detjohn, trÆ.
pl. hjorte, grib skov
ulvene skal fremstille
trop
en
brudebuket
af
naturens blomster omkranset af kulØrte
iØvrigt
bÅnd.
der
blev
i
gÅr pionerene skal fremafholdt en kÆmpe stille et heltekvad
ridderturnering ved om kongens bedrifter
trevÆld. grundet det
forestÅende bryllup, kongen
holder
har vi dog besluttet hof
klokken
16.00
fØrst at rapportere i loen for ulve og
om dette i morgen. stifindere
grundet
det kan dog allerede det forestÅende forafslØres
at
alle lovelsesgilde. kongen
deltagere var meget Ønsker at samtlige
dygtige, og at det blev digte om prinsessens
en tÆt afgØrelse
skØnhed fremfØres
vi bringer hermed
et dementi. vi har
tidligere
pÅ
ugen
meddelt at der har
fundet magtmisbrug
sted i ulvelejren. vi
nÆvnte her ved en fejl
rold skov. dette var
ikke korrekt. det var
(selvfØlgelig)
jens
langkniv vi mente.

klokken 21.10 gÅr
det nyforlovede par
gennem lejren hvor
kongen forventer at
man kaster blomster
foran parret.
efter de kongelige
tafler belØnner kongen alle deltagere
med eksotisk frugt

