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Puh!
Denna senaste tiden har det
varit mycket. Prov,
projektarbete och ECY-cup.
Men nu borde det mesta
vara avklarat, så jag kan
koppla av i några dagar.
Men just då så kom
förlagschefen för bolaget
som ger ut Slusk Bladet och
påminde mig om att jag inte
gjort klart det nya numret av
tidningen, och att jag måste
hålla deadline denna gång.
Annars skulle jag få en fet
smäll.
Annars har månaden varit
bra. Jag har ätit semlor och
druckit öl. Men dock inte
samtidigt, det vet jag inte
om det är så gott.
För övrigt så har vi en nyhet
som för alltid kommer att
förändra er syn på Slusk
Bladet; från och med nästa

nummer kommer serien
John Locke Tvala av Algot
Adolfsson III och Panic
Queen att publiceras i denna
tidning. Serien är en parodi
på filosofen och författaren
John Locke. Han har även
fått drag från Lostkaraktären med samma
namn. Som om det inte vore
nog har han en personlighet
som får en att tro att han
rymt från ett sinnessjukhus.
Mer än så säger jag inte,
resten får ni läsa själva! I
nästa nummer börjar
galenskaperna, men det
finns en lite förtitt på serien
redan i detta nummer…
Som om det inte vore nog så
har vi ännu en nyhet som rör
Slusk Bladet; vi har slut på
nyheter för denna gång. Det
måste vara den största
nyheten ni någonsin läst,
eller hur? Den var så stor att
ni blev tvungna att ringa
hela tjocka släkten och
berätta vad ni precis läst.
Inte? I så fall kan ni fara åt
helvete.
Uy, chefsredaktör som
saknar sin bil mer än
något annat just nu. Om
man ignorerar att han
saknar Pokémon på Tv…
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Insändare
Här kan ni posta era
insändare. Det kan vara
beröm (ja, gärna!), kritik
(besvaras med en
högerkrok), frågor (besvaras
av en idiot), eller bara era
åsikter om något annat (som
vi för övrigt är helt
ointresserade av, men
publicerar det ändå, för att
fylla ut tidningen). Allt detta
och mycket mer skickar ni
till uy-@spray.se
Köp mer sprrrit!
Ja, som rubriken antyder så
bör ni gå in på bolaget och
införskaffa en flaska av
valfri spirituosasort. Den
buteljen tar ni sedan med er
hem och förtär den i
ensamhet. Sedan när ni
börjar känna onykterheten
komma över er kan ni gå till
närmsta tätbefolkade ort och
uppsöka en ölservering. Där
beställer ni in ett stort glas
med maltdryck som ni förtär
med hastighetsrekord. Sedan
beställer ni in 54 till. Dessa
förtär ni efter egen förmåga.
Det är inte alla som klarar
detta, så därför kan ni ge de
öl som blir över till mig.
Cakka Olofsdotter
Är det sant? Ha ha!
Jag hörde den trevliga
nyheten på Slaktar-Stigs
forum Swenland att Urgel
Pannkaka gjort illa foten.
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Jag blev då helt överlycklig
och bjöd hem några vänner
för att fira. Men då kom jag
på att det kanbske inte var så
allvarligt. Mitt glada humör
byttes då ut mot oro. Så då
ställer jag er frågan: Hur
allvarlig är Urgel Pannkakas
fotskada?
Olle-Alle-Olle

Svar:
Du kan lugnt fira vidare. Jag
har brutit foten och måste gå
med krycka. Men då jag
endast skadat foten fick jag
inte sjukskriva mig från det
otroligt meningslösa jobbet
att svara på era IQ-befriade
brev.
Urgel Pannkaka
Finns indianer?
Jag såg en sån där
”kåbåjfilm” på Tv i går. Då
fanns det med halvnakna
människor som kallades för
”indianer”. Så jag undrar;
finns dessa ”indianer” på
riktigt eller är det bara i
filmens värld?
65: fjanten
Svar:
Jo, indianer har funnits på
riktigt, men de är inte så
vanliga nu för tiden.

Gatkorkad
Alla seriösa tidningar har ju
någon sorts ”gatsmart”spalt. Men då Slusk Bladet
är en oseriös tidning har vi
valt att kalla den
”gatkorkar”. Vad tycker ni
om det?
Uy, 19 år.
Chefsredaktör
Jag tycker det var en mycket
bra idé, speciellt eftersom
det var jag som kom på den.
Tomatmannen,
34 år.
Superskurk
Jag tycker det är en dum idé.
För då finns det risk att
korkade människor får
utrymme i tidningen. Men i
och med att ni frågade mig
så har åtminstone en vettig
person fått uttrycka sig.
Ichigo
Kurosaki, 15 år,
Student
Vad fan säger du!? Ska jag
vara med i en spalt för
korkade människor? Nej, nu
jävlar! Bankai!
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Månadens slusk

Slusk Bladets redaktion
Som ni vet är det en speciell
jury bestående utav Slusk
Bladets redaktion som väljer
ut vilka som belönas med
denna ärelösa titel. Denna
gång har juryn utsett sig
själv till Månadens slusk. Så
därför kommer här en
pressentation av
redaktionen.
Uy, chefsredaktör

Uy är den person med störst
ego på redaktionen, vilket
medför att han anser sig
själv som viktigast. Så
viktig att Slusk Bladet inte
skulle vara någonting utan
honom. I och för sig är det
inte det nu heller…
Hugo 54:sson, reporter

Det är Hugo som har hand
om alla intervjuer i
tidningen. Han brukar även
snoka upp information om
personerna som blivit
utsedda till Månadens slusk.
Men denna gång blev det ett
lätt jobb för honom, då allt
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fanns att läsa i ett register på
Uys kontor.
Leif-Runar, muskelknutte

Leif-Runar är den som ser
till att tidningens deadline
hålls. När man sitter där
med Leif-Runars knytnävar
tre centimeter från pannan
går det väldigt fort att få
klart texten man håller på
med.
Urgel Pannkaka,
brevöppnare och
mobboffer

som vet. Varje gång vi
frågar honom blir han arg
och går därifrån.
Torgny Nesskall, krönikör

Torgny måste vara vår
lataste skribent. Han orkar
bara skriva en ny text vart
5:e kvartal. Han skiter
fullständigt i vad deadlines
är för något. Själv skyller
han på att han går i skola
och dessutom håller på att
skriva en bok. Men vi på
redaktionen vet att det bara
är skitsnack!
Professor C. Hallomsaft,
avskedad

Alla redaktionsmedlemmar
arbetar frivilligt, utom
Urgel. Han är hittvingad av
Uy och Leif-Runar. Om han
inte går med på att arbeta för
minimal lön åker han på
stryk.
Kulvert, ???

Vad kulvert gör är det ingen

Professorn hade tidigare det
jobbet som Torgny hade.
Men han skrev enbart skit,
så därför fick han sparken.
Men han återkommer dock
ibland, eftersom vi har ett
avtal med honom som gäller
ända fram till 2008.
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Leif-Runar – Dead
or Alive, tack! Del 3
Av Torgny Nesskall

Detta har hänt:
Efter att ha varit ute på ett
uppdrag kör Leif-Runar vilse i
den stora staden. Men tills slut
lyckas han ta sig tillbaka till
kontoret. Men till sin stora
förvåning är nästa person på
dödslistan han själv!

– Vad i helvete menar ni
med detta? Sade Leif-Runar
och tittade med en sträng
blick på Mr. Papers. Men
Mr. Papers hade inget svar,
så Leif-Runar flyttade över
blicken till Lillemor
Granplund.
– Har du något problem med
att döda dig själv, eller?
Sade Lillemor irriterat.
– Nej, då! Sade Leif-Runar
och gick ut från Mr. Papers
kontor. Sedan satte han sig
på sitt eget kontor och
började skriva ett
avskedsbrev.
kÄra Dragmar!
Jag kann tyvärr inte närvara
vid inspelnignen av dinn nys
jazz shiva. Men om du är
snel kan du jöra en
hyllnignslåt till mej på dän.
Lef-Runar
Efter att ha skrivit klart
brevet postade Leif-Runar
det till Dragmar Orgelsson.
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Dragmar var en jazzartist
som under hot bjudit in
Leif-Runar att närvara vid
nästa skivinspelning.

Papers. Jag skickar en
faktura. Och då tillkommer
50 kronor i
faktureringsavgift.

Sedan tog Leif-Runar ett
redigt tag om sin nacke och
vred till. Han gav ifrån sig
ett högt tjut innan han
ramlade ihop över sitt
skrivbord. Lillemor
Granplund kom sedan in i
rummet och såg med
belåtenhet på Leif-Runars
livlösa kropp. Sedan gick
hon därifrån, men vid
utgången blev hon stoppad
av Mr. Papers,

Då gick Lillemor därifrån
med raska steg. När hon
gick ut smällde hon igen
dörren så det ekade i hela
byggnaden.

– Du trodde väl inte att du
kan smita utan att betala
yrkesmördaravgiften på
76 000 kronor?
– Är du inte klok? 76 papp
för att döda en karljävel!
Utbrast Lillemor.
– Nej, du har rätt. LeifRunar var ju en av mina
pålitligaste yrkesmördare, så
vi säger 100 000 jämt.
Då blev Lillemor helt utom
sig av raseri. Hon började
skrika och slå vilt omkring
sig.
– Tror ni jag är gjord av
pengar? Om jag betalar din
jävla ockeravgift har jag ju
inte att renovera min butik
som den där klunsen
raserade!
– Synd för dig, då! Sade Mr.

– Har kärringen gått?
Undrade Leif-Runar.
– Ja, och hon lär inte
komma tillbaka mer.
Svarade Mr. Papers. Och på
kuppen har vi tjänat mer än
vi annars gör under en hel
månad.
– Både en skön tupplur och
mycket pengar. Det måste
firas! Jag bjuder på
jazzkrogen.
– Vad trevligt! Jag ska
genast hämta min jacka.
Sade Mr. Papers glatt.
– Men det är inte dig jag ska
bjuda, utan min vän
Dragmar. Hej då!
Nästa dag fick Leif-Runar
ett riktigt skitjobb, som fick
hans tidigare jobb att blekna
i jämförelse.
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Intervju med
Mr. Papers
Som ni minns så blev inte
förra numrets intervju med
Mr. Papers som jag hade
tänkt mig. Men nu har jag
fått en ny chans att intervjua
honom. Det visade sig
faktiskt att han var en
sympatisk man.
Tjena Mr. Papers! Hur
står det till?
Den frågan kan jag tyvärr
inte svara på.
Vad i helv…
Nej, jag skojade bara. Det är
fina fisken!
Ha ha! Ett tag blev jag
riktigt orolig att det skulle
bli en repris av förra
intervjun.
Ja, fy fan vilken jävla
intervju det var. Men kul
hade vi, och fel ackord
spelade vi.
Va? Ni spelade väl inget
förra gången?
Nej, det kommer från en
gammal sketch av Eddie
Meduza.
Jaha, men nu ska intervju
börja. Hur kom du på idén
att jobba inom
yrkesmörderiet?
Det började när jag var 14.
Då var det en mobbare i
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skolan som slog mig och tog
mina pengar varje dag. Men
en dag anlitade jag skolans
muskelknutte att vrida
nacken av honom. Och på
den vägen är det!
Trevligt. Och till slut
hamnade du på
Yrkesmördarna Ab. Men
det var inte du som
startade företaget. Hur
kom det sig att du blev
högsta hönset där?
Det var jättelätt. Jag anlitade
Leif-Runar att döda chefen
innan mig. Och eftersom jag
var släkt med chefen på
långt håll fick jag se till att
ta död på alla hans andra
släktingar också.
Okej… Det var ju öh…
trevligt. Vad gör du på
fritiden då?
Jag brukar vindsurfa ganska
mycket på fritiden. Men det
händer också att jag tar
någon öl då och då.
Jag kom att tänka på en
sak, är inte ditt företag
olagligt?
Nej, nu förstår jag inte alls
vad du talar om. Gör du det,
Leif-Runar?
Nej, vänta! Jag skojade
bara. Klart att det är
lagligt att anlita
yrkesmördare.
Ja, jag tänkte väl det.

Brukar du se på
Simpsons?
Är det den där serien med en
tjockis som kutar runt och
jagar grisar? Han är
Telefonförsäljare, men han
sitter bara och super på
jobbet. När chefen kommer
gömmer han flaskorna och
låtsas att han sitter och
pratar i telefon.
Nej, det är inte Simpsons.
Då brukar jag inte se
Simpsons.
Tack för intervjun!
Vänta, är inte du Hugo
54:sson?
Jo…
Leif-Runar, kom hit! Han är
värd 65 000 kronor!
…………………..
Då lade jag benen på ryggen
och sprang därifrån.

Namn: Mr. Papers
Ålder: 49
Yrke: Egen företagare
Intressen: Vindsurfning
Aktuell: Ständigt
Intervju av Hugo 54:sson
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Tävling
Den här gången skiter jag i
att berätta reglerna och
börjar med frågorna direkt!
Fråga 1: Vem bor i en
gruva på sommaren?
1: Kapten Bealos
X: Kapten Bert
2: Kapten Johnny Cash
Fråga 2: Hur lång är Per
Djurmans tumstock?
1: 100 cm
X: 200 cm
2: 39,5 cm
Fråga 3: Vem har
kaffedrickarrekordet?
1: Kapten Kaffe
X: Britta Kaffe
2: Slasktratten
Fråga 4: Är himmelen
rund som en boll??
1: Ja, varje da’
X: Nej, din grej
2: Nu börjas det igen…
Fråga 5: Vilket är Xbox
Mans favoritspel?
1: Halo
X: Halo 2
2: Halo 3
Fråga 6: Vilket färg har
Billy Bäver?
1: Bäverbrun
X: Rosa
2: Orange
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Fråga 7: Hur gammal är
Fantomen?
1: 461
X: Medelålders
2: Han är ju odödlig, så
ålder spelar ingen roll!
Fråga 8: har Farbror Gulf
fått bredband ännu?
1: Ja, för länge sedan
X: Nej, han väntar
fortfarande
2: Ja, men det funkar inte
Fråga 9: Var jobbar Mr
Ståltråd?
1: …Vem?
X: På Wibe
2: I Särna
Fråga 10: Tror du på
tomten?
1: Ja, det gör jag
X: Nej, för helvete!
2: Ja, jag är ju tomten!

En vacker syn, inte sant?

Skicka in era svar så kanske
ni kan vinna något av detta:
1:a pris:
En dejt med Lars Deskjet
2:a pris:
En dejt med Leif-Runar
3:e pris:
En dejt med snyggingen i
förra spalten
Jumbopris:
En dejt med Urgel Pannkaka
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 2
Fråga 2: X
Fråga 3: X
Fråga 4: 1
Fråga 5: 2
Fråga 6: S
Fråga 7: 1
Fråga 8: X
Fråga 9: 2
Fråga 10: 2
Förra numrets vinnare:
• Rut Larsson vann ett
sketet gammalt busskort.
• Kurt Luxor vann ett brev
med Urgel Pannkaka
som avsändare. Brevet
visade sig dock vara ett
hotbrev, så han
polisanmälde Urgel för
olaga hot.
• Karl Swerkins och hela
hans släkt vann LeifRunars autograf.
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Torgnys sida

På sistone har jag fått många
klagomål om att jag ständigt
överskrider deadlines och
bara slöar. Varje dag får jag
höra liknande klagomål, m
en nu har jag tröttnat på att
höra på skiten. Så därför ska
jag skriva en lång artikel om
detta.
Det hela började första
veckan efter att jag börjat
skriva åt Slusk Bladet. Då
var jag extremt upptagen
med min kommande bok,
och dessutom var jag
tvungen att skriva noveller
åt diverse sidor. Som om det
inte vore nog gick jag i
skolan också, så det har tagit
mycket tid för mig.
Men när den värsta stressen
lagt sig dök det upp ännu
mer. Det hade nämligen
landat ett flygande tefat
utanför mitt fönster när jag
vaknade en morgon. Det var
stort, brunt och såg ut som
ett tefat. Strax därefter
landade det en tekopp
ovanpå tefatet. Men koppen
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landade så våldsamt att det
skvätte te över hela min
gård. Allt som fanns i huset
och i uthusen blev nerblött
med ljummet te med honung
i. Att min bil, dator och Tv
förstördes gjorde inte så
mycket. Det värsta var att
alla texter jag skrivit blev
helt oläsliga.
När jag insett detta tog
ilskan överhand. Jag
hoppade ut genom fönstret
och slet ur piloten ur det
flygande tekopp&fatet. Han
var klädd i en rosa uniform
och en hinkliknande hjälm.
Hans hud var blå med gula
prickar. Men detta är något
jag noterat senare, för just
när jag slet ut honom var jag
för ilsken för att kunna
registrera hur saker såg ut.
Jag gav utomjordingen en
fet högerkrok som följdes
upp av en saftig vänster
uppercut. Därefter placerade
jag min knäskål i hans skrev
och när han böjde sig ner av
smärta fick han en rak höger
så han gick i däck.
Då rusade helt plötsligt det
flygande tekopp&fatets
andrepilot fram emot mig
för att hämnas sin kamrat.
Då gav jag honom samma
behandling som
förstepiloten fått. Sedan
upprepades samma procedur

tills samtliga utomjordingar
låg i en hög på gräsmattan
och min ilska ebbat ut. Det
var då jag noterade hur
utomjordingarna såg ut. Jag
skrev ner allt jag upptäckt i
mitt rosa anteckningsblock.
Därefter låste jag in alla
utomjordingar i en bur som
jag lastade upp på min
släpvagn. Det flygande
tekopp&fatet spände jag fast
på taket till min andra bil
som klarat allt te som
översvämmat gården några
minuter tidigare. Sedan
körde jag alltihop till
Uppsala universitet där jag
sålde utomjordingarna och
deras flygande tekopp&fatet
till forskningssyfte. Jag fick
totalt 15 000 kronor för
alltihop.
Så nu kanske ni förstår
varför jag har överskridit
deadlines och tagit så lång
tid på mig att skriva färdigt
mina texter. För när jag
kommit hem från Uppsala
blev jag ju tvungen att
skriva om alla texter en
gång till. Så nästa person
som anklagar mig för att
vara lat får samma
behandling som
utomjordingarna!
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Läsarnas fotosida
Som vanligt var det dags för
sidan där läsarnas otroligt
vackra bilder publiceras.
Lägg märke till ironin som
fullkomligt strömmade fram
ur ordet ”vackra”.
Här ser vi en
Parallell- och
En seriekrets.
Insänd av Srig
Rögner, Växjö.

Något är förbjudet, men
vad? Den frågan ställer vi
till Sven Olofsson,
Askersund.

Här har vi då en bild på
huvudpersonen i den
kommande serien John
Locke. En riktig snygging,
eller hur?
Vilken härlig vårbild, men
något tom. Insänd av Clas
Ivansson, Idre
En söt liten strumpa. Insänd
av Harry Blomhagen,
Strömstad

Här har vi en slarvigt ritad
bild på Urgel Pannkaka. Det
måsta vara han själv som
har ritat den.

En A-regndroppe. Insänd av
Göte Götesson från
Göteborg
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Sista sidan
Ja, då var det dags att
avsluta detta försenade
nummer. Anledningen till
att det blev försenat var
John Locke. Serien skulle
egentligen börjat i detta
nummer, men produktionen
drog ut så mycket på tiden
att vi inte längre kunde
överskriva fler deadlines.
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Svar:
Ditt problem är helt enkelt
att du är för otrevlig.
Prova att säga god dag
utan svärord och andra
förolämpande saker så ska
du få se att det går
jättebra, ditt satans
fanskap med stank utav
rutten fiskolja och
fotsvett!

Nästa nummer

Nyheter

I följetången ”Leif-Runar –
Dead or Alive, tack” tar sig
leif-Runar an ett nytt
nackknäckande uppdrag.
Men något säger att nästa
uppdrag blir lite svårare än
vanligt. Tänk om han
behöver tänka för att klara
uppdraget!? Hur ska det gå?

I nästa nummer är det
storpremiär för John Locke.
Vi har ännu inte löst
problemet med seriens
format, men det löser sig, sa
den som sket i badkaret!
Dessutom en stor intervju
med den store trädhataren
Per
Djurman.

En annan orsak till
förseningen var det som
Torgny Nesskall skrev om.
Tänka sig att sådana saker
kan hända här! Men nu tar
Urgel över.

Fråga Urgel
Har du problem idioter,
krånglar din kapsylöppnare,
eller vill du ha hjälp med
avfallshanteringen? Alla
typer av frågor är välkomna.
Skicka mig ett PM (på
http://www.swenland.info.se) eller
mail till uy-@spray.se så
kommer det troligen att
besvaras i dasspapperet till
tidning. Månadens brev:
God dag, din förbannade
grisjävel från helvete!
Jag har ett problem. Jag kan
inte hälsa på folk utan att de
bli arga. Jag förstår inte vad
jag gör för fel. Snälla Urgel,
hjälp mig!
Whiskey Alkoholsson

Slusk-web-frågan tillbaka
Nu har vi återigen infört den
återkommande webfrågan
på hemsidan:
http://www.slaktar-stig.info.se

Då och då kommer en ny
fråga, och då publiceras
resultaten i Slusk Bladet.
Urgel Pannkakas
egna hemsida?
En fråga som återkommit
den senaste tiden är om
Urgel Pannkaka ska få en
egen hemsida. Vad tycker ni
om det? Hör av er och säg
vad ni anser.

Väl mött i maj månad, om
inte latheten stärker sitt
grepp om Slusk Bladets
redaktion!

