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Søndag våknet speiderne til nok en strålende solskinnsmorgen. Fuglene sang, dønningene bruste, og Shakira
dunket ut av høytalerne for full guffe. Morgenritualene gikk akkurat slik de skulle.

Det første punktet på et omfattende program var nye kvartfinaler i volleyball. Den norske patruljen som ikke
allerede hadde kvalifisert seg kjempet hardt, og klarte akkurat å klore til seg en semifinaleplass. Den andre
patruljen fra Aserbajdsjan fikk også inn nok seiere til at de var videre, og alle tre land var dermed på plass i det
kommende sluttspillet.

Men dagens opplegg var fokusert rundt en markedsdag som skulle holdes på fellesplassen i leiren. Hver patrulje
gjorde store eller små forberedelser, og snart var stedet dekket av forskjellige stands og skilt som reklamerte for
alle mulige aktiviteter. Myntenheten som skule brukes ble kalt BOB, etter Batumi, Oslo og Baku. Da ting endelig
så rimelig klart ut var det på tide med dagens andre badepause.

Etter lunsj var det på tide med markedsdagen selv. Speiderne betjente hver eneste bod og tjeneste, og pengene de
tjente gikk uskattet rett i lomma, klare til å bli brukt på nye aktiviteter. Aserbajdsjan stilte med vannkrig bak
veltede bor og bildetagning med rare hatter. Georgierne hadde skyting med strikkgevær, håndbaksboird hvor man
kunne betale for å få hånda si knust, og salg av brettede papirfigurer, fra roser på pinner til tredimensjonale
stjerner. Nordmennene stilte med en minivariant av stjernekarusellen mange kjenner fra KSD, portrettfoto og
hesteleie.
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Etter et par timers hardt arbeid og like hard moro – og en såvidt avverget total vannkrig – var det på tide å telle
over fortjenesten. Da det hele var over var det ingen som ble overrasket over at massasjestudioet som ble satt opp
av en av de norske patruljene kanskje var den mest populære aktiviteten, og etter å ha rakt inn penger hele dagen
kunne de til og med konkurrere med karusellen om mest penger tjent.

Etterpå ble det kjapp rydding med fruktsnacks, før det var på tide med et tredje havbesøk. Samtidig ble det
avholdt et lederkurs i regi av Åsmund og Irene. Deltakerne der var de norske speiderne som blir rovere etter
sommeren, et par rovere som kunne ha interesse av kurset, såvel som georgiske og aserbajdsjanske ledere, som
deltok med stor entusiasme. Kurset er lagt opp for å hjelpe unge ledere å utvikle lederstilen sin på en effektiv
måte, og deltakerne påstod at de hadde blitt sendt tilbake med en stor mengde nyttige tanker og ideer.

Flere timer senere, da både kurset og all bading var over for lengst, fikk speiderne beskjed om å forberede
leirbålsunderholdning. I mørket etter middag var det nemlig kun én post igjen på programmet, og noeogåtti
speidere samlet seg i halvsirkel rundt et “bål” (reglene for den botaniske hagen betydde at leirbålet var en haug av
telys på et bord). Det var allsang på alle språk – så godt det lot seg gjøre, folkedanser, sketsjer og Tarzan-lek som
endte med at Silje ble giftet bort til lille Henrik (og ikke “han søte georgern,” som hun sa selv). Vetle og
aserbajdsjanske Sani feiret norsk-aserbajdsjansk samhold med nok en gjennomgang av fugledansen, som snart
brøt ut i felles bråk og skræl. Da Eddie og Fredrik bega seg ut på femte vers av “Julekveld i skogen” hadde de aller
fleste fått nok, og telysene ble blåst ut. Speiderne vandret i seng, mens de to roverne stod forlatt i mørket, syngene
julesanger til det ikke var noen igjen for å høre på.
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