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Nu när det är sommar
ska man självklart äta
många byrolådor. Helst
med lite kolasås till.
Fråga Kung Kolanapp så
får du säkert en tub.
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På tal om sommar: Har
ni tänkt på hur många
gånger ni har ätit
falukorv till middag?
Själv har jag ätit
falukorv 465745489
gånger. Det var jätte gott
alla gånger, utom i går,
för då skulle jag prova
att ha Falu rödfärg som
sås. Trots namnet var det
inget gått. Jävla
lurendrejeri!
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I och med att det är
sommar blir det också
ljusare på natten. Ibland
brukar jag vakna mitt i
natten och skrika: "jag
vill ha en glassbåt som
smakar trä!!!". men då
kommer grannen och
hotar med stryk ocm jag
inte är tyst om nätterna.
Min granne heter för
övrigt Urgel Plastpose.
Han flyttade hit förra
våren. Det första han
gjorde var att platera ett
apelsinträd i sin
brevlåda. Tyvärr fick
han ta bort den nyligen,
för posten fick inte plats.
Så det kan gå!
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Hej, er a sluskar !
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Nästa år ska jag hyra en
spionradio och gömma
den i en lastbil. Tills
dess får jag fortsätta
testa jordfelsbrytare. Ha
det bra!
uy, chefsr edaktör
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Insändar e fr ån
sluskar

har faktiskt tävlingar
också! Föresten så fanns
inte Slusk Bladet på din
tid. Och vi har aldrig
någonsin skrivit om
rullbandspelare,
skokartonger eller
lampskärmar. Tänk dig
för nästa gång du skriver
ett idiotiskt brev till oss,
din slusk! uy

J ävla skitsnack!
Vilket jävla skitsnack
det är i varje nummer av
Slusk Bladet nu för
tiden! På min tid skrev
dem om vettiga saker, så
som rullbandspelare,
skokartoger och
lampskärmar. För att inte
tala om insändarsidorna.
Där är det bara idioter
som skriver. Jag har
aldrig i hela mitt lov läst
ett enda vettigt inlägg.
Ni får värkligen skärpa
er, annars ska jag se till
att polisen låser in Slusk
Bladets redaktion i en
madrasserad cell. Där
kan ni gott sitta!
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uy kommenter ar :
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Jag håller vekligen med
dig om att det bara är
idioter som skriver till
insändarsidorna. Som
du, till exempel. Att det
bara är skitsnack i Slusk
Bladet tar jag som en
grov förolämpning. Vi
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Jag hatar färg!
Jag hatar svart-vitt!
Jag hatar ljud!
Jag hatar filtar!
Jag hatar inget!
Jag hatar batteriladdare!
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Jag hatar bord!

Jag hatar Luaga!
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Jag hatar Fantomen!
Jag hatar Slusk Bladet!

Hylla Skelett-Sven!
Skelett-Sven är
Swenlands nye ledare!
Ni som inte dyrkar
honom kommer att
straffas när han blir vald
till Swenlands nye kung
i höst. Alla anhängare
till Kung Kolanapp ska
få en fet smäll!
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Kigali Lubanga
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Skelett-Sven

Olof Br ädhgolf

Sida 2

uy komenter ar :
Tack detsamma, du! Det
var många saker du inte
gillade. Men man får väl
lite vriden världsbild
efter att ha varit diktator.
Som en liten bonus har
jag satt in en bild på ett
av dina hatobjekt:

J ag hatar er !
jag hatar böcker!
Jag hatar sluskar!
Jag hatar vatten!
Jag hatar mat!
Jag hatar trä!
jag hatar luft!
Jag hatar hatare!

Ha det bra! uy
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Månadens Slusk
J uni 2005:

Owe komenter ar :

Owe Fulanti

Motiver ing:
Han har jobbat som
korekturläsare på Slusk
Bladet i tio månader.
Men han blev utbränd
efter två dagar, det är ett
jävla jobb att vara
korekturläsare på Slusk
Bladet, eftersom jag
stavar fel hela tiden.
Men nu är han tillbaka
efter nio månaders
intensivvård. Sådanna
tappra gärningar måste
belönas. Härmed får
Owe Fulanti utmärkelsen
"Månadens Slusk Juni
2005" och en check på
23 kronor. Välkommen
tillbaka Owe!
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Vad i helvete!? Du kan
ju fan inte ens stava en
gång! Det tog tre timmar
att rätta till alla dina
stavfel i den där spalten.
Jag hinner knappt
tillbaka förren det är
dags att sjukskriva sig
igen! Lär dig stava,
annars skickar jag facket
på dig, för att du
överbelastar din
personal! Owe
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inte korekturläsa, så du
och alla andra får se hur
illa du skriver. Lycka
till! Owe
uy komenter ar :
nUTYKER JG DH E
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Owe komenter ar :

uy komenter ar :

ir v .tw

Vad köagar du för? Det
är ditt jobba att
korekturläsa mina
terxter! Anledningen att
jag stavar så mycket fel
är att jag vill testa vad du
går för. Dott betyg blir
G-. Ansträng dig bättre i
fortsättningen, din
latmask och slusk! uy
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Owe komenter ar :
Nu är det inte säkert att
det står som du tänkte
dig. Du skriver så dåligt,
så jag får sitta och gissa
vad du har skrivit. Nästa
text du skriver ska jag

Där ser du hur illa du
skriver! Du måste ha
mutat din svenskalärare
till ett godkännt, om du
nu vet vad det är. Skärp
dig nu, eller låt någon
annan skriva åt dig. Owe
uy komenter ar :
Sköt ditt jobb nu!
Annars ska jag se till att
du blir arbetslös och
svartlistad hos
arbetsförmedlingen. Det
var sista gången jag visar
dig någon tacksamhet.
uy
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Ondskans
ar vtagar e del 1

och skjöt punktering på
bilen. Bilen sladdade och
for ner i diket. Mannen
kom ut ur bilen och var
fly förbannad.

Det var en otroligt kall
februarimorgon, när
Nisse Aegirsson var på
väg till jobbet. När han
satte sig i bilen märkte
han att något var fel. När
han vred om startnyckeln
insåg han vad som var
fel. Han hade glömt att
stänga av den dagen
innan, så bilen var redan
igång.
- Vad bra, tänkte Nisse.
Men när han hade åkt
några meter fick han se
en man ute på vägen som
viftade med händerna.
Han stannade bilen för
att fråga mannen om han
kunde hjälpa till med
något. Men mannen slet
ur Nisse ur bilen och sa
"Jag behöver bilen bättre
än du. Så går det när
man inte har något
säkerhetsbälte".
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- Satan, tänkte Nisse. Nu
kommer jag försent till
jobbet. Han ska få! sen
tog Nisse upp en pistol
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jacka. Plötsligt sade
Nisse till mannen:
- Förresten, vad skulle
du ha min bil till?
-Det angår dig inte!
Fräste mannen till Nisse.

- Din jävel! Jag skulle ju
lämna tillbaka bilen när
jag var klar! Skrek
mannen.
- Men då hade jag
kommit försent till
jobbet annars. Men det
kommer jag att göra
ändå, så nu ska du allt få
se på fan! Sade Nisse
helt lungt. Jag, nästan
helt lungt.
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- Använt inte den tonen
mot mig, din satan!
Skrek Nisse.
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- Håll käften, annars
kommer mina torpeder
och dödar dig! Vrålade
mannen åt Nisse.
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Nisse tog upp en isbit
som låg på vägkanten
och slängde den i
ansiktet på mannen.
Mannen ramlade
baklänges ner i diket
igen. Då tog han en
askkopp ur Nisses bil
och slängde den på
Nisse. När Nisse fick
aska i ögonen blev han
nästan galen och tryckte
ner mannen i snön. Sen
började han att stoppa
snö innanför mannens
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- Ropa på dina torpeder,
du. Dem hade inte ens
klarat av mig fast dem
vore 245 stycken och
anföll samtidigt från
olika håll.
- Ska vi slå vad?
Föreslog mannen.
- Javisst! Men om jag
vinner ska du laga min
bil och betala 53 kronor i
askkoppsavgift.
- Och om jag vinner ska
du byta namn till Nasse.
- Om du vinner dör jag,
din idiot! Ropa på dina
torpeder nu! Sa Nisse
For tsättning följer !
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Inter vju med
Leif-Runar

Vad br ukar du gör a på
fr itiden?

Av Hugo 54:sson
Tjena, Leif-Runar !
Vad jobbar du med?
Jag har jobbat som
yrkesmördare på
Yrkesmördarna AB
sedan 1963.
Hur kommer det sig att
man vill jobba med att
döda folk?
Det började när jag var
ung. Då råkade jag ge en
man en smäll så han
ramlade nerför ett stup.
Sen fick jag anställning
hos några småföretagare
inpm yrkesmord. Sedan
blev jag upptäckt av en
aav cheferna hos
Yrkesmördarna AB, och
där fick jag fast
anställning.
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Du är sjuk i huvudet!
Jag vet!
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Jag brukar slå sönder
stora stenblock med
mina knytnävar, för jag
är så otroligt stark

Sida 5

Var för sköter du dig
inte istället, så blir du
fr igiven för gott
uppför ande?
Det är roligare att
rymma.

.
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Hur kan du ha blivit så
star k?

Vad ska du gör a när
du går i pansion?

Jag brukar vattna
grannens blomor. Det
blir man jävligt stark av.

Då ska jag öppna ett
slakteri och konkurera ut
Slusk Bladet.

Det går r ykten om att
du har ägt en ostfabr ik.
Är det snat?
Nej.

Hur många gånger har
du r ymt fr ån
Slaktatr ass?

D
w
w
P

Om man rälnar med min
senaste rymning som jag
gjorde i morse blir det
82.
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Så du är på r ymmen
nu?
Tekniskt sett, ja.

Slusk Bladet är inget
slakter i!
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Men jag ska konkurera
ut er ändå! För mat
måste man äta för att
överleva, medans Slusk
Bladet är meningslöst
skräp.
Menar du att du äter
Slusk Bladet?
Ja, vad ska man annars
göra med det?
Läsa!
Jaha, du! Nu måste jag
dra, för polisen kommer.
Ha det dåligt!
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Tävling

Fr åga 4:

Regler na för den här
tävlingen är enkla:
Svar a r ätt på Fr ågor na
och skicka svar en till
oss.

Vem uppfann den
självskrivande boken?

Fr åga 8:

1: Jag

1: U=R*I

X: Professorn

X: S=87+A

2: Processorn

2: Du skall icke koppla
fel, för då jävlar!

Hur lyder Ohms lag?

Fr åga 5:

Fr åga 1:
Vad heter Farilandas
president?
1: Goranda

I vilken grupp spelade
John Norum i slutet av
70-talet?
1: Eddie Meduza & The
Roarin' cadillacs

X: Farbror Gulf

X: Ester Larsson & The
Flaggstångs

Fr åga 2:

2: Abba

Vad är en strömställare?
X: En strömbrytare
2: Ett brev
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Fr åga 3:
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Vad kostar en bok i
Slaktatrass?
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Fr åga 9:

Vilka lysdiodsfärger är
vanligast?
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1: Blå, vit och lila
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2: Pants Man

1: En maträtt
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Vilken av dessa böcker
har inte Moberg skrivit?

X: Röd, gul och grön
2: Svart och brun
Fr åga 10:
Vilket år fick LP-skivor
rösträtt?
1: 1964

1: Utvandrarna

X: 1928

X: Nybyggarna

2: 2001

w

2: Sagan om Ringen
Pr iser :

1: 759 kronor

Fr åga 7:

1:a pr is

X: 8 kronor

Vem finns på 20-lappen?

En trasig lysdiod

2: Det finns inga böcker
i Slaktatrass

1: Göran Persson

2:a pr is

X: Selma Lagerlöf

Ett straff

2: 91:an Karlsson
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Sista sidan

längre tillåtet att kasta
snöbollar på förfalskade
skarvsladdar. om man
ertappas med att göra det
får man 873 dagsböter
och 30 års fängelse i
Slaktatrass. Dessutom
får man dela cell med
Guld-Gunnar, ocg det är
bland det värsta man kan
råka ut för!

Innan den här hemska
tidningen är slut skulle
jag vilja säga, eller
rättare sagt skriva, ett par
sanningens ord. Ni som
inte har blivit med i
Slusk-klubben bör bli
det tills nästa nummer,
för då kommer en
isbjörn att bli ombyggd
till en motorbåt, och det
vill ni väl inte missa?
Fyll i formuläret och
skicka in det till oss!
Namn
Adress
Telefonnummer
Epostadress
Födelseår
Skonummer
Favoritfras
Övrigt
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Sen vill jag ha en annan
sak sagd: Det är inte
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videobandspelare med
tillhörande videoband.
Det var många dåliga
filmer, bland annat
Månstret I Högtalaren.
Vilken skitfilm, alltso.
Jag har aldrig sett något
liknande. Tur att jag fick
den på köpet. Jag han
bara se lite av reklamen
innan jag konstanterade
att det var en skitfilm
och slängde in den i
elden.
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Som medlem i
Slusk-klubben får du ett
straff, spam och en
massa avgifter. Ett
medlemsskav varar i 50
år och kostar ½ krona.
Tveka inte, anmäl dig
redan i dag!
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Trots detta hårda straff
brukar jag ibland ta en
sväng ner till stadens
caffé och köpa några
gräddbakelser som jag
ger bort till
Knäckehäxan. Hon
brukar förvandla
gräddbakelser till en
Cadillac. Hon har gjort
det ett tag åt mig nu, så
jag har väl en 30
cadillac's i garaget. Om
jag skulle få det dåligt
ställt någom gång kan
jag alltid sälja ett tio-tal
och åter bli stadd i kassa,
som Farbror Gulf brukar
säga.
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En fin dikt:

Det var en gång en man
som trodde att han
kunde äta folk,
fast han var en dolk.
Sen kom Olle Tull
och ville ha Red Bull.
Han fick sin fula burk
utav en glad turk.
det var gott, sa
Olle och mer ville ha.
Men han fick inget,
för han skulle till tinget.

På tal om kassa: i går
köpte jag en

Missa inte nästa
nummer , er a sluskar !

