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Søren gemmer sig blandt de rigtige voksne. Rekonstruktion.

Kriminalrapporten
African Times rekonstruerer:
Et skræmmende men sandt forløb.

Tirsdag nat ca. kl. 01.30 beslutter Søren
på 16 år sig for at prøve noget. Han vil
ha’ en whisky. Søren har på det
tidspunkt i flere timer opholdt sig i
Ungdomsteltet med sine venner, hvor
de har leget med brugt kunstigt hår fra
fletninger. Efterhånden synes de at det

brugte hår kommer til at ligne et skæg,
og det er under det forløb at det går op
for Søren at deres opdagelse kan
bruges til noget. Søren fortæller ”Vi sad
og lavede det her skæg af brugt hår fra
gamle hårfletninger. Jeg troede ikke det
ville virke, men så prøvede jeg det”.
Søren går op i baren, hvor han hurtigt
kommer i kontakt med en unavngiven
bartender. ”Jeg gik op i baren og sagde
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”en dobbelt whisky on the rocks” til en
stor skaldet fyr, og efter fire sekunder

Søren køber sin whisky. Rekonstruktion.

stod der en whisky foran mig.” Søren
betaler, men bliver nødt til at trække
ned i skægget for at kunne drikke sin
whisky, og der bliver han afsløret.
Bartenderen opdager at skægget er
falsk, og at Søren ikke er voksen, men af
frygt for sin stilling siger han ikke noget.
Da Søren er færdig med at drikke siger
han ”Tak for whisky”, og går. Da han
kommer tilbage til sine venner, vil de
ikke tro på at det lykkedes ham at snyde
bartenderen. Heldigvis har han sin ven
Rasmus som øjenvidne, og Rasmus
bekræfter at det falske skæg snød den

garvede bartender. ”Det var rigtig
skæg”, fortæller Rasmus til African
Times.
Søren synes selv at det er fantastisk at
skægget kunne snyde, ”Det er jo et
skæg der på ingen måde ligner et
skæg”, siger han. Han overvejer nu
andre forklædninger. Tilbage står
barpersonalet med en pinlig historie.
Talsmanden for bartenderne udtaler at
den unavngivne bartenders opførsel er
under al kritik og han er siden blevet
fyret.

Søren trækker skægget af og tømmer sit
glas. Rekonstruktion.
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Dreadlocks er ulækre og et tegn på dårlig smag
Verdens ulækreste rekordforsøg fandt
sted på årets lejr. De mest urenlige og
ucharmerende mennesker bandt deres
hår sammen til én lang lugtende pølse
på 6,24 meter.

Det er ikke helt gået op for
redaktionen, hvad meningen var. Men
idéen om verdens længste dreadlock
skulle føres ud i livet. Det gik rigtig
godt. 11 mennesker med klamt hår
mødte op og bandt deres hår sammen,
så utøj, skæl og skidt blev spredt og
delt. Heldigvis var der ikke nogen
almindelige mennesker, der blev
smittet.

Dreadlocks er lange pølser af hår, der
aldrig bliver vasket eller klippet. Inde i
pølserne bor nogle lus og nogle mider,
der har fred og ro til at sprede sig i
frisuren. Derfor skal man så vidt muligt
undgå folk med dreadlocks. Desuden er
det tit dem med dreadlocks, der ryger
hash og opfører sig underligt. Hold
børn på afstand, da disse mennesker på
randen af  fornuft let kan blive
aggressive.

Om det rent faktisk var verdens længste
dreadlock vides ikke. Redaktionen
ønsker taberne tillykke.

Aftenens overraskelse – Jokeren under hatten
Jokeren underholder i aften. Aftenens provinsielle reggaeband Bli’ Glad er aflyst til
fordel for hiphop-giganten Jokeren fra København.
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Hiphopperne fra Urban Jungle Fear er nede med
Jokeren. Fra venstre: MC Mega, DJ Up-in-the-sky,
DJ Mowgly og Rhythm Animal.

� »Vi synes, hiphop er det
fedeste. Det er nærmest en
livsstil - ikke bare noget man
gør,« siger DJ Mowgli, der er
tals-hiphopper for gruppen
Urban Jungle Fear fra
København.

Billetter sælges i baren efter
først-til-mølle princippet. Kom
i god tid - der bliver rift om
pladserne, når Danmarks mest
cool hiphop’er trykker den af.
Billetter sælges i baren eller på
BilletNet 70151515.

African Times gør status – det gjorde vi ikke i år
Dette er årets sidste udgave af African Times. Dagens udgave er kort og lækker, fordi
redaktionen om kort tid skal males hvid og løbe skrigende rundt på pladsen på en
jungleagtig måde.

Vi bringer et kort overblik over ugen, der gik og de nyheder der ikke gik:
- Lone Strunk har spillet Infoens kapitalbeholdning op på kasino i Herning.
- Der er fundet kolibakterier i opvaskevandet og lejren overgår nu til

engangsservice.
- Den anden campingplads skal kondemneres, vi anbefaler en billig Bed &

Breakfast i Nimtofte
- Næste års kulturgæst bliver Henning Lund fra Tingluti, som er banjovirtuos.
- Al indtagelse af euforiserende stoffer skal fremover foregå under overvågning af

en misbrugskonsulent fra Grenå Kommune,
- Ramten Skov er blevet fredet område – lejren er aflyst næste år.

Redaktionen takker for al respons, intet nævnt intet glemt – vi ses næste år.


