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Geheime orde actief in
Spurium
Gisteravond kwamen we erachter waarom de koning naar
Spurium is gekomen. Het orakel Morgain stapte tijdens de raad
naar voren om te vertellen dat zij het hoofd van een orde is.
Eigenlijk zijn alle inwoners in Spurium lid van die orde. Deze orde is
er speciaal om de koning aan te wijzen. Zo kon 35 jaar geleden de
bakker Dubius II koning worden, omdat de orde hem had
uitgekozen. Nu heeft die orde iedereen die van belang is in
Kameleonië hierheen gehaald. Al de hele week houden zij
iedereen in de gaten. Ze zijn aan het kijken hoe de aspirantkoningen alles aanpakken en of ze wel geschikt zijn om koning te
worden. Tijdens het toernooi zullen ze ook goed opletten. Het is
nu wel duidelijk dat dus eigenlijk iedereen koning kan worden en
ook de winnaar van het toernooi zal misschien geen koning
worden. Na dit schokkende nieuws hadden alle families bedacht
dat het wel heel slim was om even bij elkaar te zitten om plannen
te smeden!

Wist je dat?
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-

Eerceremonie voor nar Cismo van Anguis
Vandaag hebben alle inwoners van Kameleonië een eer ceremonie
gehouden bij het Eermeer. Hier hebben zij het leven van Nar
Cismo geëerd.
Alle aspirant-koningen waren aanwezig en hebben hun eer
betoont. Al is de manier waarop Toxicus het deed zeer bijzonder.
Hij brandde zijn boek aan een fakkel en ging in het water staan.
Ook heeft hij in het water gespuugd. Hierna gingen de families
even kort in beraad. Vooral de Anguis familie heeft nogal een
probleem nu hun aspirant koning dood is. Resa stelde voor dat de
burgemeester misschien wel koning zou kunnen worden. De
burgemeester zelf vraagt zich af of dit wel een goed idee is
aangezien hun familie erg klein is en hij niet weet of er wel genoeg
mensen zullen stemmen op hem.

Toxicus Janneke heeft
bedreigd?
Shannon Sjoerd A heeft
gebeten?
2 families samenwerken
om samen op de troon te
komen?
Caeruleum en Burgundia
samen een spel hebben
gespeeld?
Julia nu ook op kamp is
gekomen en bij de Anguis
familie hoort?
Anke een
wespenkoningin vond in
de limonade?
Je prima met 8 man van
de glijbaan kan?
Vera Toxicus heeft laten
bekennen dat hij de nar
heeft vermoord?
Fulco zijn zwembroek
kwijt was in het zwembad
We deze brief binnen
kregen:

Lief Suikerbeertje van de
Mongoes,
Sinds de eerste keer dat ik je
zag, als lief schattig klein meisje
ben ik smoor verliefd op je. Deze
week is de eerste keer dat ik je ware
aard heb gezien. Als je interesse
hebt in mij kom dan vandaag om
16:00 naar het Eermeer. Ik
wil verkering met je.
Liefs
Anoniempje

Wat eten we vandaag?

Scouts verslaan draak

Vandaag is het spannend voor de scouts want
zij hebben de Kookwedstrijden. Wie zal er dit
jaar winnen?

We gingen op pad op zoek naar de draak. We hadden
zwaarden en schilden mee om te vechten en hem
uiteindelijk te verslaan. Maar voor we de draak
vonden, kwam er een tapdansende dwerg. Hij zei dat
wij er niet langs mochten tenzij wij hem al onze
zwaarden zouden geven. Dat deden we dus en we
konden er langs. Na 2,1 kilometer zwoegen, zag
Maurits een sauna. Het was er erg warm en dat
betekende dus dat de draak er was geweest. Maurits
maakte van de gelegenheid gebruik om lekker uit te
rusten. Toen we de volgende dag weer op pad gingen
vergaten ze de schilden mee te nemen…..

De Welpen en Marala’s eten iets uit
Burgundia. Iets ronds waar je van alles op doet
en dat je maar hoopt dat als je het met je
handen eet niet alles eruit valt!

Bijzondere Foto

Na 14,69 kilometer kwamen ze eindelijk de draak
tegen. Hij was gigantisch!!! We hadden geen wapens
en schilden meer dus we waren kansloos. Gelukkig
kwam er een waterlelieprinses die een tube lijm aan
ons gaf. Hij gaf de tip om de bek van de draak dicht
lijmen zodat hij geen vuur meer kon spuwen. Maurits
was helaas te dom om dat te snappen en dus gooide
hij de lijm nog in de tube naar de draak. Hij gooide
gelukkig zo hard dat de draak stierf.

Door: De Piranha’s

Lekker zwemmen!!!!
Gisteren zijn de Welpen. Marala’s, Scouts en een deel van de Staf naar het zwembad De Peppel
geweest. Na een paar uur, waarin bijna iedereen van de glijbaan is geweest, iedereen zichzelf
schoon heeft gezwommen en een ijsje heeft gehad, zijn ze weer naar het terrein teruggegaan.

Alles is helemaal anders!!!
Doordat het Orakel bekend heeft gemaakt dat er nu een orde is die beslist wie koning wordt, is alles in
Spurium veranderd. De tips die het Orakel heeft gegeven, worden ter harte genomen (of niet) en heeft
grote gevolgen. In Spurium is het zeer onrustig zo met het toernooi voor de deur. Hieronder een kort
overzicht.

Toxicus zijn leven niet zeker.
Doordat het Orakel openlijk aan heel Spurium heeft
geopenbaard dat Toxicus aanleiding was voor de
dood van de nar en vele andere zaken, is Toxicus van
mening dat hij met bodyguards beter af is. Dit om te
voorkomen dat Jeffrey Julius hem nog eens van de
troon gaat gooien zoals afgelopen avond gebeurde.

Jeffrey Julius betert zijn
leven
Jeffrey Julius lijkt zijn leven te beteren. Naar wat wij
hebben vernomen, heeft hij spaarpotjes gemaakt voor
goede doelen, hopende dat het Orakel dat een goed
plan vindt.

Fladderende hanen
De Papilius- en de Galli-familie lijken nu toch
echt samen te werken. Sergie is van plan
alleen nog maar te vechten om te verdedigen
en niet om aan te vallen. Voor Louise klonk dit
als muziek in de oren en heeft besloten dat dit
iets is waar zij achter kan staan. Zo zijn er twee
samenwerkende families in Spurium.

Je bent gelupust
De Lupus familie is in actie gekomen.
1.

2.

Ze helpen Julia Frederieka om een
mening te hebben. Zo geeft zij aan
voetbal leuker te vinden dan boksen.
Ze laten overal berichten achter met
de tekst: je bent gelupusd.

Anquis hakt knoop door
De familie heeft, na lang overleggen, besloten om de
Lupus familie te steunen, omdat Julie Frederieka deze
steun hard kan gebruiken.
Ze gingen naar de Lupus familie toe om hun steun te
geven. Deze familie nam na een kort overleg deze
steun aan.
Inmiddels is er een nieuwe groet ontwikkeld en zijn er
plannen om Spike uit te huwelijken om zo een
bloedband te maken.

Hieper de piep Hoera
Casper is vandaag
Jarig, dus feliciteer
hem maar!

