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Dagens kriminalrapport

Specialstyrke blandt de bedste Pladsmænd er udvalgt til rydningsarbejdet. Dorthes har endnu ikke fundet sin
mand. Orla til venstre poserer med en skumslukker.

Dødsstorm på forlejr
En naturkatastrofe har ramt lejren. Kun få meter fra indgangen er flere træer væltet i en hidsig storm.
Hverken natur eller mennesker er gået ramt forbi. Dorthe, 47 år, fra København, savner sin mand.
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»Vi var på vej i seng, og så skulle han lige
ud og børste tænder,« fortæller en tydeligt
fortvivlet Dorthe i det eksklusive interview,
som African Times har fået med kvinden, der
siden katastrofen har været indlagt i
Førstehjælpen under Elvira Kallenbachs
kyndige pleje.

 Det er flere dage siden Dorthe så ham.
Området, som han færdes i, og frygtes
omkommet i, har været afspærret lige siden
stormen. Pladsmændene kæmper mod tiden.
Dorthe er rystet.

I kamp med tiden
Dorthes værste frygt er at han ligger klemt inde
under stammerne og er ved at dehydrere.
Pladsmændene kom hurtigt til området for
ulykken. Kun få timer gik fra de første træer
væltede til katastrofen var kortlagt og alle
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger var
iværksat. Området blev hurtigt afspærret, og en
special task force blev udvalgt blandt de mest
erfarne pladsmænd. Siden da har de ryddet
området for væltede træer og grene, i håbet
om at finde overlevende blandt de faldne
stammer.
Vil du prøve at beskrive ham, hvis der er nogen
der genkender ham?

»Han er sød, men ikke den sædvanlige
vattede danske mand. Han er helt klart følsom
og rar, men det er ham der har bukserne på i
vores forhold.« Måske kan du fortælle lidt om
hvordan han ser ud?

»Det er lidt lige meget. Jeg kan bedste
lide mørkhårede mænd.« Jamen, kan du
beskrive din mand?

»Store muskler, lange ben og en bred
brystkasse. Store buskede øjenbryn, som helst
skal være trimmede. Smalle hofter og en stor
næse, sådan en romernæse, hvis du kender
sådan en.« Men I nåede altså aldrig at have sex?

»Nej, vi nåede det ikke. For vi mødtes
foran Duka’en, og så var det at han lige skulle
ud og børste tænder.« Hvad hedder han?

»Det ved jeg ikke, men mit ynglingsnavn
er Michael, ellers Peter. Søren er også meget
pænt.« Jamen, er det slet ikke din mand?

»Nej, jeg har aldrig haft en mand, det er
derfor jeg indrykker denne her annonce.«

Stadig håb
Pladsmændene leder stadig. Dorthe er ved at give
op, men håber stadig at hendes mand bliver fundet
rask og rørig under stammerne. Hun håber det
bliver snart – så hun ikke skal spilde for meget tid
med at vente. Dorthe understreger at hvis han ikke
er dukket op senest i morgen, hører hun meget
gerne fra en anden, der matcher hendes krav.

Kontaktannoncer  –  Tør du? – så spørger vi!
Kvinde  43 år, bor alene i større dansk
provinsby.
Søger mig selv, har ledt længe, taget NPL-
kursus, er på South beacht-kur, spiser kun
proteiner, har fået nyt navn hos
nummerlogo, Løve med Stenbuk i
ascendanten, planeterne står i fjerde Hus,
har Dragen som kinesisk stjernetegn,
horoskop melder om nye tider, derfor
denne annonce.
Kontakt Raunnummm i Fællesteltet.
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Det gjorde vi ikke i dag
-Vi lavede ikke avis til tiden
-Vi slog ingen hunde
-Vi gjorde ingen forskel i forhold til EU's
landbrugestøtte til bjergegne
-Vi har ikke haft direkte indflydelse på kræftforskning

Det kan dog være lige meget hvad vi ikke gjorde,
siden vi med vores præsens har skabt en bedre og
mere rummelige verden med plads til folk med
allergier, eksem og ulækre udslæt.
Alt i alt en god første dag her på lejren for redaktøren
og topreporteren.

African Times – din ven i kampen mod ulækker eksem og
uhelbredelige allergier.

Hvor er du?

Brandmand, seks års erfaring.
Søger brandhjelm. Læder i nakken, vesir foran med
mulighed for at trække det ned foran ansigtet. Hvid,
universalstørrelse. Evt. brande søges også, har stort
kendskab til ildspåsættelse og stort kørekort.
Kontakt Jan i Pladsmandsteltet.

Lev på løgn med mig

 Bwana kubwa, miaka 29, mpichi bora, anafuraha,
mwili mzuri, afya njema, bwana mchaguzi.
Anatafuta rafiki msichana mrembo, kwa rafiki wa
wongo. Lazima apende kubeba maji kwa kichwa.
Umri ania maana kubwa.
Nipate kwenye baar, Mooki.


