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Dagens logg 

Elevlogg: 

  

Hej hallå! 

 

  

Först lite angående gårdagens myskväll. Vaktlaget som styrde hade förberett hela salongen för 

kärlekstema. Hjärtan satt på väggarna och alla vaktlag fick flera lappar med namn på samtliga i ett 

annat vaktlag vilka vi sedan skrev personliga lyftande dikter om. Efter detta hade vi massage-ring och 

åt chokladbollar som Ellen, Natasha och Fanny hade bakat. Kvällen av slutades med filmen Tarzan. 

Idag anlände vi till Agadir efter en skön och stjärnklar natt. Efter tilläggningen har vi studerat 

ekonomi med underbara Lena och indirekta bevis med vår kära Maggan.  

Efter lektionerna var det tid för aktiviteter på stranden. Ett vaktlag hade förberett picknick bestående 

av kallskuret, ostar, hembakat bröd och tapenade. Efter måltiden spelade vi fotboll i solnedgången på 

den milslånga stranden. Bilden är tagen en millisekund innan fotografen Timothy fick bollen rätt på 

objektivet. Max behöver jobba på sitt sikte…  

Vi ser fram emot morgondagen då vi ska gå upp extra tidigt för att åka till Marrakesh, vilket blir en 

spännande resa. Vi saknar inte direkt Sverige i dagsläget. 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Besättningslogg: 

  

 Efter några dagar till havs så fick vi idag åter igen fast mark under fötterna. Hela förmiddagen gick åt 

till att storstäda fartyget men sånt gör vi med glada miner och vi hade tur att det vart  varmt och 

strålande sol. Efter de obligatoriska lektionerna på eftermiddagen så var det dags för stranden och 

god mat. Nu på kvällen är många på lite upptäcksfärd på stan mest för att ta ut eller växla pengar 

inför morgondagen eller bara för att fika lite. Eftersom vi ska till marknaden i Marrakesh imorgon så 

ska det bli intressant att se vad för nyttiga prylar som kommer att släpas hem i packningarna. En 

matta? En fez? Ja vi får väl se…  Det är i alla fall fantastiskt att få umgås med klassen i en annan 

världsdel och i ett annat klimat än det där hemma. Synd bara att tiden går så fort, nu är det ju nästan 

bara en vecka kvar.  

  

 


