
Dagens Matsedel 
Frukost   -  GRÖÖÖT 
Lunch     - Det ger sig 
Middag   -  Hur ska vi veta det? 

Dagens Visdomsord 
Ingen eld utan giftig rök 
/Einar den  vise 

Tävlingen kommer att pågå under hela lägertiden.  
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MONÄROBLADET 
                   9 AUGUSTI 2006 

Äntligen tillbaka efter en lång och utmanande hajk… Nu med ett glatt leende på läppar-
na och nytvättade skjortor.   
 
Den här utgåvan innehåller givetvis Banbrytande avslöjanden och chockerande bilder. 
Mycket nöje!! 



EXTRA EXTRA 
 
Nu svallar känslorna på lägerängarna och det verkar vara både 
lycka och olycka blandat. Vi har fått nys om att det finns turturdu-
vor bland oss och det ryktas om att det finns ett tredje-hjul, alltså 
någon som står kärleksparet nära. Monärobladets utsända var idag 
ögonvittnen till ett vredesutbrott där vårt tredje hjul högg en yxa 
rätt genom ett porträtt av Alex och Natta…. Hur ska det här sluta?
OBS! Artikeln är skriven av, Wolfgang Schitzenschnacker och har 
INGET med fotografen att göra. Jag har helt enkelt struntat i 
copyrightlagarna :-) 
 

INSÄNDARE 

Nämen titta det var ju vår egna 
Balder. 

Men vem kan detta vara på denna 
bild? 

Till invånarna i hellefornäs utlämnar 
hafsfalken en stor hedersmedalj. 
Dom var väldigt snäll dom gav oss 
mat,  mobiltelefon och  färdrikning-
ar. Sedan var det en snubbe som 
körde dem i en grön bil efter ett tova 
besök. 
/Havsfalken. 
 

Jag tror att Zakarias spanar in louvisa. 
/Anonym. 

Natta du är så jävla underbar dufinns 
alltid där jag behöver dig och kommer 
altiod finnas i mitt hjärta. 
/Sandra Det var en riktigt bra hajk och en riktigt 

bra flotte /Zakarias 

Robin jillar nog någon i falken han höll 
henne i handen på sjukhuset.hon kan-
ske gillar honom okså vi vi får se vad 
som händer./en ur jaktfalken.  

Ja väntar på det /Hoppas. 

Nu är det bekräftat att alex och natta är  
tillsammans det har nämligen hånglats/
en ur jaktfalken. 
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(Sockerpappa!) 
Ps. Jag vet att jag 
inte finns med på 
listorna… men va 
tusan rösta på mig 
tjejer! Ds. 


