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AquaPower

Mysteriet fortsätter med AquaPower och de 
skumma typerna som säger att de ska bygga en 
kraftverksdamm. På fredagen kom det fram fak-
ta som tyder på att de kan vara bedragare. På 
lördagen ska vi undersöka saken mer. 

mysteriet 
fortsätter



Lördag 19 juni 2010

lådbilsgalen?

Märta och My
I den gamla ladan håller lådbilsbyggarna till. Vi på trol-
lebobladet har intervjuat lådbilsbyggarna Märta och My 
om Tjejmobilen, en blå lådbilsraket. My tycker att deras 
bil är tuff och snygg. Märta tycker att deras bil är bäst.

Är du också
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Trollebobladet träffade också Teo:
Är du nervös?
– Nej jag är inte nervös alls

Sedan frågade vi  
om han ville vinna? 
– så klart JA! Kevin vill också vinna.

Teo, vill vinna.

Vinnarna i lådbilsrallyt,  
Benjamin och Rickard

Resultat från 
lådbilsrallyt
1:a BR V8
2:a Teo och Didde
3:a Blåa bilen

Vi säger stort grattis till BR V8 som är 
över lyckliga och säger att dom nästan 
visste att dom skulle vinna!
Fast vi tycker att det viktigaste är att 
ha kul!! (och vinna)



Lördag 19 juni 2010

Trollkonster på Hogwarts
Vi har kollat in vad dom gör på  
Harry Potter-livet och intervjuat  
David Savinainen som bor i Degerfors. 

Trollebobladet: Vad har ni  
gjort hittills?

David: Vi har gjort mantlar och troll-
stavar och så har vi lärt oss spådom 
och trolldryckskonst.

Trollebobladet: Vilka trollkonster 
tycker du är coola?

David: Trolldryckskonst, behandling 
mot svart magi och behandla magiska 
djur.

Trollebobladet: Vilka Harry Potter 
böcker har du läst?

David: Jag har läst 1:an, 3:an, 4:an 
och 6:an. Jag håller på med 7:an.

Trollebobladet: Vilken bok  
tycker du är bäst?

David: Jag tycker 4:an är bäst.

David Savinainen – trollkarl

My och Emma
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Partydags

Festfixarna fixar och grejar. Dom 
skär melon och andra frukter. 
Mmmm mackpinnar. Det kom-
mer att bli fest. 

En kille säger att det bara 
kommer var Michael Jackson-lå-
tar utom en låt.

Festen kommer att hålla på 
klockan 20-22 eller längre och det 
kommer bli kul. Hmmm, undra 
om det blir något mer?

Joline och Jonatan

Många meloner
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Skepp ohoj!

Visst (botten)nappar det

Ni vet att det har åkt flera båtar 
fram och tillbaks med en elka-
bel på den andra, det springer 
två män på hjulet som om dom 
vore hamstrar.  

Hans manövrerar kanoten med stor skick-
lighet under räddningsoperationen. 
Foto: Emma Hallin Raneborn

Foto: Albin Nyström

Max tycker det är kul med fiske. 
Foto: Jonatan Haikara



Tobbe 
tycker pyttipanna var  
godast och så tyckte  
han om paprikan.
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Fråga fyra
Vilken mat var godast på lägret?

Kevin 
tycker att köttbullar och  
makaroner var godast

Hej Loke, hur är 
temperaturen i badet? 

Daaa daaa, wooäää, da
(Jodå, det är ganska ok)

Emelie 
tycker köttbullarna och  
gurkan var godast.

Alva 
tycker frukosten var  
godast, hon åt macka  
och drack mjölk.

Fråga Loke

Lägerskvaller

Hört från ett tält:
– Vilken ledare tycker  
du är sötast?
– Örjan

Totte påstår att fiskegrup-
pen hade gammelgäddan på 
kroken, man han släppte...

D och E är kära. Dom är typ 
alltid tillsammans. Förut på 
lägerbålet satt dom brevid 
varandra och D satt och klia 
E på ryggen.

David börjar bli gammal och 
glömsk han tappar alltid bort 
sin kaffemugg.

Nellie har fått napp. En 
aborre.
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Vädret på söndag

Simon och  
badstegen, del 2
Vi undrade varför bad stegen är trasig när 
den skulle bli lagad för länge sen.

Men vi frågade självaste Simon och han 
sa att stegen var för rostig för att lagas.
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Rockband lirar hårt
Vi har intervjuat killarna från rock 
band  och frågat vad dom tycker är ro-
ligast och dom svarade olika saker.

Svar:
Max sa att han tyckte att trummor var 
roligast.

Ludvig sa att både trummor och gitarr 
var roligast.

William tyckte att bara gitarr var roli-
gaste.

Christoffer tycker att bas är roligast.

Robin Gunnarsson, Guitarr Hero

Max, Christoffer, Ludvig och William.

Vi frågade också om dom skulle upp-
träda på trollebo tallang och dom sa så 
klart JA och vi ska vinna.

My och Emma


