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Kan Indiana Jones zijn opdracht vervullen?
Z. Amerika: Indiana Jones staat op
het punt de wereld van de ondergang te redden, alleen weet hij wel
nog niet hoe.
Na een geheimzinnige ontsnapping bij
de Otomi-indianen heeft Indiana Jones
zijn tocht voortgezet. Dit leidde hem
bij een Inca-stam die goed de dieven
van de schedel kende, deze stam verplichtte hen om een gevaarlijke grot te betreden. Deze grot
was de enige weg om de schedel te bereiken en was vol gevaar. Tijdens deze trip hebben
zowel Ricardo als Alfonso het
leven gelaten, maar met al Indiana Jones’ kunnen, heeft hij
en zijn groep de grot levend
doorgelopen. Nu bevinden ze
zich op een steenworp van de
schedel, maar deze wordt goed

Droog en zonnig
Het zal vandaag droog en zonnig blijven. Er is wel
kans op een onweersbui. Het wordt zomers warm tot
28°C, maar naar de avond toe koelt het af. Morgen
blijft het voornamelijk droog, al worden rond 16u
enkele (huil)buien
verwacht ter hoogte
van Wielsbeke. Morgen ben ik er niet
meer met weer meer
weer.

bewaakt.
Indy zal het onmogelijke moeten proberen om de schedel te veroveren van
deze Inca-stam die zal proberen om
via de schedel de wereld te vernietigen. Zal Indy slagen? Indien niet zal
dit de allerlaatste uitgave van den Aktivist zijn. Onze krant steunt Indiana
Jones met heel ons schrijvershart!

ALarm!
Deze nacht is in de buurt van de Lommelse Sahara
een vliegtuig overgevlogen met een extreem gevaarlijk virus. Het virus zorgt ervoor dat de persoon een volledige haarbegroeing krijgt. Tot nu
hebben we bij niemand het virus kunnen vinden of
voortekenen hiervan. alhoewel we sterke vermoedens hebben dat Leider Gregory de volledige laag
heeft gekregen. We verzoeken dan ook vriendelijk
dat iedereen zijn scheergerief afgeeft aan leider
Expeel zodat ook hij dringende hulp krijgt!

Den Aktivist
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4 EPO-generatie
We maakten in onze vorige editie al bekend dat Ivan Basso uit de Tour werd gezet. Gisteren bleek dat de Italiaan van Liquigas Ocsabat innam. Dit zou de zogenaamde 4de generatie van EPO zijn. Zelf
beweert Basso van niets te weten. Hij zegt
dat de kok van Liquigas er iets mee te maken heeft. Die kok, een Belg, zou het product in zijn spaghetti gedaan hebben. De
kok werd al verhoord, maar hij zweeg in
alle talen.

Na de ondervraging van zowel Basso
als de kok stond de Zuid-Afrikaanse
fanclub van Ivan Basso hen op te
wachten. Die club was helemaal uit
Zuid-Afrika afgereisd. De boze fans
bekogelden de twee met de overschot
van de Zuid-Afrikaanse vuvuzelavoorraad
De kok

Doolhof
Help Bert de weg te
vinden naar zijn
werk...
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