ALDRI ET ÅR UTEN

”Barn lyser sannelig opp i hjemmet. Har du noen gang sett
et barn under tolv slå av en lysbryter?” Ukjent
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ØYA ER VÅR!

EDDIES
VÆRHJØRNE

Rosa Lux og hennes kattemyke karatedamer i suveren opptreden under Hudol

Til tross for overraskende og til dels
groovy toner fra Krok og Blåskjegg
måtte sjørøverne se seg grundig slått
av Rosa Lux og Karatedamene i det
som utviklet seg til en nervepirrende
kamp om retten til Hudøy i gårsdagens
Hudol.

”Når torsken vaker i
fjæra, da blir det dårlig
vær, da”

Under fjellstø ledelse av kveldens elegante
konferansier Edna Dame fikk publikum alt de
kunne ønske seg og litt til (svært få ønsker å
lukte på promp). Stemningen sto i taket (og
sola sto i nord) under et show som var
fullspekket med det ene strålende nummeret
etter det andre.

Først ute var Sniken og Snoken, med en oppfiset versjon
av Tøff i pysjamas. Sangen var ikke mye å skryte av, men
dommerne berømmet prompeprestasjonene underveis,
og de to ledet faktisk hele konkurransen helt til artist
nummer to entret scenen.
Mariachi sang om fred og forsoning, til elleville protester
og buing fra den fremmøtte bermen fra sjørøvernes side.
Dommerne delte til sammen ut 22 poeng, noe som holdt
til en klar ledelse.
Og så, akkompagnert av kveldens cooleste toner, entret
den sagnomsuste Kaptein Blåskjegg scenen. Dette var
første gang Lørenfolket så ham i levende live, og det skal
ikke legges skjul på at det gikk et sus gjennom
forsamlingen da hans majestetiske figur åpenbarte seg.
Saken fortsetter på neste side...
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FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE...

FUNKY, FRESH, COOL
TO THE FLESH?

Da han dro i gang låta si, var det ikke fritt for at det
begynte å rykke i en og annen dansefot. Kunne dette
holde til seier? Men, da dommerne hadde talt ble
det kun 16 poeng, noe som ikke holdt til finaleplass.
Stemningen blant røverne dalte nå mange hakk, det
sto tross alt om deres rett til å kaste folk på sjøen,
som sjøreøverdommer Hakeslepp uttalte.
Så vart det duket for selveste Krok, den grusomste
mannen som noensinne har satt sine sjøbein på
Hudøy! Etter å ha skjelt ut bleieungene fra Løren
kom han endelig i gang, og det holdt til hele 26
poeng og finaleplass! Nå var det Lørengjengen som
begynte å skjelve i kortbuksene.
Nå måtte Løren sette sin lit til Rosa Lux, damen som
får sprettballer til å se ut som slappe kjøttkaker. Og
for en prestasjon! Hårfint bak krok, men det holdt til
finaleplass.
Med Krok og Rosa Lux i finalen var det nå opp til
publikum å kåre vinneren. Hvem fikk høyest jubel?
Til tross for sjørøverbandens hese tilrop var de
sjanseløse mot lørenbarnas elleville jubel, det ble
10-5 til Rosa Lux. I et siste, feigt forsøk fra Krok på å
kidnappe Rosa Lux, dukket Den Grønne Mannen opp
som troll av eske og jagde Krok og Blåskjegg ut på

Var dette dagens mest tåpelige gjeng? Sjelden
har verden sett mer ugrasiøs dansing enn fra
disse brølapene av noen sjørøvere.
hav, mens den pysete gjengen hans rømte sin
vei.
Hudøy var endelig reddet, og Lørenbarn og voksne kan se frem til tur hit til neste år også.
- Dette er bare helt sinnssykt, uttalte en rystet
men glad heltinne til vår utskremte journalist
etterpå.

ASTRID ALVORLIG SKADET!
Det ble tilløp til dramatikk da det ble klart at Løren hadde vunnet
Hudol. I kaoset som oppsto da sjørøverne ble kjeppjagd av Den
Grønne Mannen dæljet en av sjørøverdommerne til Astrid i hodet før
han stakk sin vei. Det meldes at tilstanden er stabil, og at hun
forventes å stille på jobb på SFO torsdag klokken halv åtte.

Jeg har stemmen, grooven, og
jeg er coolere enn en cooler.
Når jeg har sunget ferdig kan
dere pakke sammen de dårlige
bagene deres og komme dere
vekk.
Kaptein Blåskjegg gikk
offensivt ut, og leverte varene.
Men det holdt ikke helt hjem.

Men det alle lurer på er hvorfor Astrid ga Krok hele 7 poeng??? Svaret
sitter vi i redaksjonen med - hun ble truet! Det ingen så var et
sjørøverdommer Hakeslepp holdt en enorm muskedunder inn i siden
på henne da hun skulle avgi sin stemme, og av frykt for at det skulle
skytes hull i den flotte Hudøy-genseren turte hun ikke annet enn å gi
etter for presset.

Den Grønne Mannen - vår reddende
engel igjen!
Som så mange ganger før dukket Den
Grønne Mannen opp og reddet oss da det
så som mørkest ut. Hvem er han? Hvor
kommer han fra? Og hvor får han
superkreftene sine fra?
Dette blinkskuddet er er et sjeldent
nærbilde av helten, som ellers er meget sky
og gjerne kun ses i korte glimt. Hvis man
følger godt med og er heldig.

Bleieunger. Lørenpakk. Pell
dere hjem. Kaptein Krok er så
skummel at han skvetter når
han ser seg i speilet.
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STORT OG SMÅTT

FOTBALLBOMBE!
Det smalt en aldri så liten fotballbombe i lokaloppgjøret mellom
tredjeklassingene fra Roa og fjerdeklassingene fra Høgda da lagene
møttes på Roabanen i går. Det ble en ualminnelig tettspilt og tøff match
der fintene satt løst og rompetaklingene satt høyt.
Det ble tidlig klart at Roa, til tross for sin underlegenhet i størrelse, festet
et solid grep om kampen. Da laget fra Høgda endelig begynte å få
skikkelig dreis på sakene var det for sent, og Roa vant til slutt hele 5 - 2.
Kampens mest spektakulære mål sto Ludvig, 3B for, da han sendte
avgårde et frispark fra egen banehalvdel som klistret seg opp i krysset på
motstanderens mål.
Høgda har bedt om omkamp i dag, men nå på Høgdabanen.

TO SMILEJENTER

BARNA TIL JESUS?

ER DETTE DETTE
MUSEHALESPISEREN?

Thomas og Sander fra 4 B har etter mye
øvelse endelig klart å gå på vannet.
Emilio i 6 A fikk øye på
Ripper Roo på Fosforøya, og
tror dette kan være den

Ane og Madeleine i 3 A har funnet
mystiske spor i skogen som de
mener er soleklare bevis på at Den
Grønne Mannen bor der: Det var
utrolig mye grønt der, spesielt
blader.

MYGGSTIKK I VANNBLEMMA!
oppgitt ut..
En mygg som liker
vann? Det må jo
være intet mindre
enn en sensasjon!

EN REV SOM ÅLER
SEG FREM?

”Jeg tror jeg så en rev. Men det er
mulig det kan ha vært en slange”
Erik S. 4 A

mystiske
Musehalespiseren
som ble omtalt i et
tidligere nummer.
Dette er en kenguru,
men med sterke trekk
fra hund og kanin. Den
er blitt hypnotisert en
gang, og siden har den
gått rundt med et litt
forvirret uttrykk i
ansiktet. Den var så
kjapp at man ikke rakk
å ta bilde av den, men
Emilio har laget en

Charlotte i 3 A ble feiret med superduper
godterikake på sin 9-årsdag. Den stolte
konditor serverer.

En sjokkert Elin i 4 B
konstaterer at det faktisk er
mulig: Hun har klart å få
myggstikk i vannblemma. Ikke
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TRIM FOR HJERNEN
IQ-TEST (LØSNINGER I MORGEN)

VINNER AV GÅRSDAGENS KONKURRANSE

Hvor smart er du? Svar på disse spørsmålene om du tør, så får du se!
Tell et poeng for hvert riktige svar og se i tabellen hvordan du scorer.

Det VAR Anne-Lene som skjulte
seg bak bildet av Monsteret i
gårsdagens avis.

10

Geni¨

9-10

Over gjennomsnittet

6-8

Normal

3-5

Hmm

1-2

Krev pengene tilbake skole undervisningen

0

Hjernedød

1.

Har de 17 mai i England? Ja/Nei

2.

Hvor mange fødsel dager har en gjennomsnitts mann?

3.

Noen måneder har 31 dager og hvor mange har 28?

4.

Kan en person fra California gifte seg med sin enke’s søs
ter?

5.

Del 30 med en halv og legg til 10. Hva blir svaret?

6.

Hvis det er 3 epler på et bord og du tar vekk 2 hvor mange
har du da?

7.

En doktor gir deg tre tabletter og ber deg ta en hver halv
time. Hvor mange minutter vil tablettene vare?

8.

En gårdbruker har 17 sauer som står på et jorde, og alle
bortsett fra 9 faller om og dør. Hvor mange sauer står igjen?

9.

Hvor mange av hvert dyr tok Moses om bord i arken?

10.

En ansatt i slakterbutikk er 1,8 høy. Hva veier han?

Blant en haug med riktige svar
har vi trukket ut vinneren, som er
Sindre i 1 A.
A Han kan komme og
hente premien, som er en klem
av Anne-Lene, på Roa i dag.

SVAR PÅ GÅRSDAGENS HJERNETRIM
A)

Det finnes ingen hemmelige telefonnumre i
telefonkatalogen

B)

Han var dverg og rakk bare opp til 8. etasje-knappen

C)

Han laget et hull i tønna

D)

Emil og Grunde bruker til sammen 2 timer på å male
gjerdet

E)

David var skallet

F)

De bygget en haug av jorden de fikk ut da de gravde
tunnelen og sto på denne. Da rakk de opp.

G)

Den 22. og 24. presidenten i USA var samme mann. Han
satt i 2 perioder, men ikke sammenhengende.

MER HJERNETRIM (LØSNINGER I MORGEN)

EGET HUDØYOLITI?

A)

Ved å bruke tallene 1-9 (du kan bare bruke hvert tall en gang)
kan du lage tre rekker med 3 tall så summen av de tre tallene
blir 15 uansett hvilken rekke du prøver horisontalt og vertikalt.

B)

Det finnes en gammel oppfinnelse som gjør at mennesker kan
se gjennom vegger. Hva er det?

C)

Jeg har hull både på toppen og bunnen. Jeg har hull både på
venstre og høyre side.

I fortvilelse over at Sniken og Snoken hadde
stjålet alt godteriet til barna i år igjen,
foreslo Marte i 2 A og Fredrik i 2 B at det
burde opprettes en politistyrke på Hudøy.
Fengselet burde være en utedo. – Ja, for da
kan de jo både tisse og bæsje, mente

D)

Og, jeg har hull i kroppen, men fortsatt holder jeg godt på
vann. Hva er jeg?

REDAKSJONEN
BEKLAGER IGJEN

RADIO HUDØY

E)

Hvis du blir tilbudt 1øre for å reingjøre hele huset, ville du
gjøre det? Hva hvis du ble tilbudt dette i en 31 dagers kontrakt
hvor betalingen ville dobles hver dag, 1 øre for første dagen, 2
øre for neste, så 4 øre og så videre, ville du ha gjort det?

F)

Forskjellige lys gjør meg annerledes og i forskjellige størrelser
jeg blir. Hva er jeg?

Grunnet frafall i
redaksjonen, samt en del
uforutsette hendelser, er
dagens avis tynnere enn
normalt. Vi håper å komme
tilbake med lengre utgave i
morgen, og benytter
anledningen til å oppfordre
alle til å levere bilder og
historier til redaksjonen på

Vi minner om at Pål og kompani
fortsatt sender kvalitetsradio på
FM 87,5 hver dag. Da det ikke er
faste sendetider anbefales det at
dere har på radioen HELE tiden.
Husk voksensending hver kveld
fra klokka 22.45.
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