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Redaktionen bad Max von
Richthofen att komma med
lite-bakom-ridå-detaljer, sär-
skilt om hon, Popa eller Pop.
Här kommer von Richthofens
egna och ocensurerade ord.

“Visst, Pop var en rätt så
speciell brud. Redan på slut-
castingen snackade hon som
fan hela tiden med alla. Mig
kallade hon Mr Tom Cruise,
(Robinson Kruse?red:s anm)
inte för att jag tycker att jag
är speciellt lik men ändå. 

Sen lovade hon dom andra
tjejerna att hon skulle förföra 

både mig och Sasa nere på
ön. Tur kanske att man kom
i det andra laget då, eller
inte... Hm...

Annars kretsade det mest i
början om att vi nästan inte
hade några kläder. Tjejerna
fick bada i stringtrosor och
grabbarna i kalsonger. Inte
för att det spelade mig nån
roll direkt, men tjejerna var
måttligt roade av det, helt
förståeligt faktiskt. Men vi
grabbar klagade inte på att
behöva se dom bada. Kan-
ske även det helt förståeligt?

Marcus var ju också en rätt
speciell person. Inget ont om
honom, men han hade lite
märkliga idéer ibland. Han
kunde dessutom berätta en
del galna stories, varav en i
stil med att hans kompis var
tillsammans med en schitzo-
fren brud, med 14 st (eller
nåt sånt) olika personlighe-
ter. Med dom polarna så
måste man ju bli lite vilse i
pannkakan faktiskt. Eller?

Måste bara berätta att jag
garvade så sjukt mycket åt
Lillen dom första dagarna.
Han är galet rolig när han är
på humör. Det hoppar kon-
stant grodor ur munnen på
den mannen, så man kan
inte göra mer än att bara
lägga sig i sanden och vrida

sig av skratt. Honom kom-
mer ni att få se mer av...

Cool twist i första örådet
när Aschberg berättar om
dom 13 rösterna. Nu är
ingen säker längre... Jag
kunde inte tänka på nåt
annat när man satt i örådet
den kvällen. Vem som helst
hade ju kunnat åka hem fak-
tiskt. Marcus hade ju lika
gärna kunnat lägga alla sina
13 röster på mig och så hade
det äventyret varit slut. Men
så blev icke fallet.

Det om det, räkna med ett
par såna här kommentarer
efter varje program om det
finns intresse för det...
Take care!

/Von Richthofen

Exklusivt för Viking:
Expedition von Richthofen

Ålder: 27 år
Yrke: Business controller på företaget Sign On
Civilstånd: Singel
Familj: Mamma, pappa och två yngre bröder.
Bor: Stockholm (Östermalm, va?)
Intressen: Spela fotboll i Viggbyholms IK, som lig-
ger i division fyra, och festa med polarna.
Beskriv dig själv kortfattat: Lätt för att ta folk och
är flexibel. Lite blåögd i vissa situationer och tror
väl om andra människor.

Om du vinner, vad skulle du göra med vinsten, en miljon kronor?
Investera i en ny lägenhet och hitta på något kul med alla mina polare.
Trivia: Jag har ingen anekdot på lager just nu. Men jag har en tendens att
ofta hamna i sjuka och roliga situationer om det sedan beror på mig eller
omgivningen det vet jag inte. (Från TV3:s hemsida “Expedition Robinson”)

Kort och gott om Max von Richthofen/Stjernfelt

Följande klipp är hämtat ur
Aftonbladet:

Under hela tävlingen var
spänningen stor de båda
lagen emellan. Bland annat
måttade Christian Öster-
berg ett slag mot Sasa Radi-
savljevic. Flera deltagare
hamnade under ytan.

Och redan i den första
duellen uppstod tumult.

Lotta Appelin och Linda
Penninger slogs besinnings-
löst om bojen, när Lindas
behå plötsligt lossnade.

"Jag blev mer taggad" 
Under resten av duellen

tvingades hon tävla i bar
överkropp.

-Lotta började med att
slita av mig behån. Hon
trodde att jag skulle ge upp.
Men jag blev bara mer tag-
gad, säger Linda Penninger.

Från stranden filmades
hon av ett flertal kameror.

-Självklart hade jag inte
för avsikt att visa tuttarna,
men nu blev det så.

Tutti Frutti

Lillen, liten på jorden kanske,
men väldigt stor i orden.
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Från vanligtvis oseriösa käl-
lor uppsnappade Vikingre-
daktionen denna skröna
som nu går på bygden.

En man i 25-årsåldern
påträffades på ovan nämda
etablissemang, klart ostadig
på handen, då han skulle
inmundiga sig en s k Long
Island, som han blivit bju-
den på. Flera sinande källor,
helt opåverkade av varan-
dra, uppger att mannen i
fråga, hör hemma i ett norr-
ortslag i Täby, där spelandes
i en högerbacksposition.

Inte nog med detta, han
hade även medfört en del av
släkten, i form av en syster.
Bägge släktingarna verkade
klart påverkade av intoxike-
rande drycker.

Hursomhelst, efter en
stund, dyker Gylfens före
detta vän, Zubejde upp
(fingerat namn). Såväl
Zuban som högerbacken
verkade snabbt finna
gemensamma intressen av
epikuristisk karaktär. 

Sålunda, mitt i mängden,
inleder dessa en passionerad
mun-mot-mun relation. När
man avstannade för luftin-

tag så drog man vidare till
Meteorvägen för att vila upp
sig.

Till saken hör att den som
bjöd högerbacken på en
Long Island, hade som
inteckning, fått löfte om fri

logi på ovastående adress.
Efter en tid så anropar

högerbackens kamrat höger-
backen på dennes mobil.

“Hallå, Zubejde här...”.
“Öhh, vem e du?”
“Jag är högerbackens säll-
skap för kvällen!” “Va????”
“Kan jag få prata med
högerbacken omedelbart!”
“De går inte för han e på
muggen och beställer en nr
42, Cappriciosa!” “Shit!”

Efter ytterligare ett tag
kommer högerbackskamra-
ten upp till Meteorvägen
och lyckas via diverse olika
kommunikativa metoder
etablera ett samband med

högerbacken.
“Kasta ner

nycklarna så jag
kommer in”
ropar kamraten
till högerbacken.

Efter en stund
ringer det på

dörren och högerbacken
lyckas ta sig ut till ytterdör-
ren och får då se sin kamrat.

“Öhh, vad gör du här...?”
Där ölet går in, går minnet
ut, eller hur det nu var.

Nåväl, historien slutar
med att alla tre kinesade på
Meteorvägen i olika positio-
ner. Redaktionen vet nu att
det är förenat med fara att
låta sig bjudas på en Long
Island, åtminstone en lör-
dagskväll som denna.

Ja, vad lärde vi oss av
detta? Jo, att Vikingredak-
tionen ser och hör allt.   q

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA
Sett&Hört på Brukett

Shitting bricks
på Long Island

Long Island Iced Tea recipe
1 part vodka
1 part tequila
1 part rum
1 part gin
1 part triple sec
1 1/2 parts sweet and sour mix
1 splash Coca-Cola®

Mix ingredients together over ice in a
glass. Pour into a shaker and give one
brisk shake. Pour back into the glass
and make sure there is a touch of fizz
at the top. Garnish with lemon.

Mannen på bilden, som ofta bru-
kar gå på Bruket, önskar förmod-
ligen att vara anonym, liksom vi

Det är abso-
lut Inte jag!!

Viggbyholms IK
har glädjen att inbjuda

till Jubileumsfest 
Trerätters middag med fördrink,

vin/öl till maten.
Dans till orkester.

Lördag 22 Oktober
kl 18.30

på Restaurang Ernesto
Propellervägen 4A, Täby

Subventionerat jubileumspris 150 kr/person
Biljetter köpes på kansliet.

Först till kvarn gäller.
Maximerat antal 150 personer.

Klädsel: Valfri
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Örnen har Ordet:
Många av er har varit med
från början när vi började
med att bygga upp det “Nya
Viggan” hösten 1998.
Vi har kommit långt, mycket
långt under den här resan,
som har varit både strapats-
och framgångsrik. För varje
år som gått har vi förbättrat
oss en position i tabellen eller
i seriesystemet. Vi har aldrig
fått backa ett enda år. Detta
gäller för såväl A- som B-
laget. Nu har vi hamnat i ett
utsatt läge och jag hatar lika
mycket att förlora  som ni
gör. Vi har tre matcher kvar
som blir direkt avgörande,
varför jag ber er alla att ge
allt ni har under de här två
veckorna, på träningar och
på matcher. Då kommer vi
att lyckas!

Gula Örnen

Hemsidan
Som ni säkert vet så blev vår
hemsida vald till den tredje
bästa bland alla Stockholmslag
(exklusive de allsvenska lagen).
Vi får ofta beröm för den ute på
stan och det är många besökare
varje dag.
Vi räknar att vi har 100-150 be-
sök per dag, vilket är impone-
rande för ett enda lag.

Vi lägger också ner en hel del
jobb för att den skall vara att-
raktiv, men då vill vi gärna kän-
na att vi får lite respons från er.

Sidan är till för er och vi vill
därför att ni använder den
också, med att skriva fånerier
eller annan viktig information,
så att den hålls levande och
sporrar oss att jobba vidare.
/Red.

Lätt för dej att vara glad!

Veckans Scabini:

Dead Man’sDrink


