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Vänder det? 

Som ni sett har Slusk Bladet 
blivit försenat under våren. 
Men när detta skrivs hoppas 
vi att denna otäcka trend ska 
vända, därav rubriken till 
månadens spalt. 
 
För övrigt så har vi 
diskuterat ifall serierna i 
tidningen kommer att bli ett 
permanent inslag i 
tidningen. Men vi kan ännu 
inte lova något, för vi har 
svårt att hitta serietecknare 
som inte är helt dinga i 
huvudet. 
 
Har ni någonsin tänkt på hur 
dum Urgel Pannkaka kan 
vara? Som i går när han 
skulle gå och handla. Jag 
hade gett honom en lista 
över vad som skulle 
handlas: Falukorv, filmjölk 
och Skogaholmslimpa. Men 
vet ni vad fanstyget kommer 

hem med? Jo, Falu rödfärg, 
en bågfil och en 
cigarettlimpa. Då var det 
nära att han åkte på stryk. 
Sedan gav jag listan till Lars 
Deskjet, men det behövs väl 
ingen Albert för att lista ur 
vad finnen kom hem med. 
Då bestämde jag mig för att 
åka och handla själv, men 
när jag kom ner på bynn 
hade affären stängt. Så det 
kan gå! 
 
En annan nyhet som rör 
tidningen är sidan med 
horoskop och månadens 
slusk. 97% av läsarna var 
helnöjda med den nya 
kombinationen, så den 
kommer att bli permanent 
del av tidningen från och 
med nu. De 3% läsare som 
inte var nöjda fick besök av 
Leif-Runar och har ändrat 
åsikt. Så nu är 100% av 
läsarna helnöjda. 
 
Men nu är spalten slit, så nu 
lämnar jag över ordet till 
våra läsare. Klart slur, mera 
krut! 
 
Uy, chefsredaktör och 
kaffenarkoman av tredje 
graden. Det finns totalt 
fem grader, så det är inte 
så illa ändå. 
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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 (som vi 
heller inte är intresserade 
av) skickar ni till 
 uy-@spray.se 
 
Gillar ni ”räffarna” 
Gillar ni ”räffarna”? Det är 
mitt favoritband, så det är 
bäst för er att ni gillar dem. 
Annars ska jag banka skiten 
ur er. Sven Oarvidsson 
 
Svar: 
Klart vi gillar ”räffarna”. De 
är ju svinbra. Förresten, 
vilka är ”räffarna”? Förklara 
dig bättre nästa gång du 
hotar oss, tack!  
Urgel Pannkaka 
 
6306996891 
Vad menar jag med dessa 
siffror, måntro? Jo, det ska 
jag tala om för er: Det är 
mitt personnummer! 
Klavid Vägguttagsson 
 

Svar: 
Så du påstår att du är född 
den 99 juni 1963? Det har 
jag lite svårt att tro på. Du 
har 30 sekunder på dig att 
förklara dig, annars skickar 
jag Leif-Runar på dig! 
….. 
Nu har det gått 47 sekunder 
och jag har fortfarande inte 
fått någon förklaring. Iväg, 
Leif-Runar! Nej, vänta! 
Tidningen har ju inte gått i 
tryck ännu, så han vet inte 
att han måste förklara sig. 
Kom tillbaka, Leif-Runar! 
Äsch, försent! 
Uy 
 
Hinns för få! 
Sedan ni började med 
”gatukorkad” har ni inte 
hunnit med lika många 
insändare. Dåligt! 
Stonkie Bnars 
 
Svar: 
Nej, det är bra, för vi får 
alltid in så korkade 
insändare.  
Urgel Pannkaka 
 
Straffa Urgel! 
Jag tycker att Urgel 
Pannkaka borde straffas 
med nackvridning! 
Leif-Runar 
 
Svar: 
Håll käften, din fan! 
Urgel Pannkaka 
 

Gatukorkad 
Det är nu officiellt att Lars 
Deskjet ska bli långfilm. Är 
det bra, det? 
 
     Lars Deskjet 
     55 år 
     Filmstjärna, idiot 
 
 
 
Ja, det tycker jag låter 
spännande. Hoppas bara att 
jag tjänar mycket pengar på 
filmen, så jag har råd att 
utöka min tomatodling. 
 

Tommy Vercetti                        
42 år 
Storsdadsskurk 
 

 
För mig är Lars Deskjet helt 
okänd, så jag kan inte förstå 
varför han ska få en egen 
film. 
 
      Per Djurman 
      34 år 
      Trädhatare 
 
 
Vad i helvete!? Varför får 
han en långfilm och inte 
jag? Det är inte rättvist! Nu 
ska jag avreagera mig på 
träden. Har någon sett 
bensindunken? 
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Horoskop 
Vad kommer denna månad 
att innebära för dig? Läs 
vidare för att se vad vi har 
ljugit ihop.  Den som 
sammanställt horoskopet är 
den kände astrologen Janti 
Oqoswari.

 
 
Alkisen (21/1 – 18/2) 
Systembolaget i din hemstad 
kommer att vara stängt för 
ombyggnad, så du får bege 
dig till en annan socken. 
 
Tomaten (19/2 – 20/3) 
Se till att Tv:n inte står på. 
För då kan det hända att 
någon i huset skulle råka se 
ett matlagningsprogram som 
innefattar tomater. 
 
Urgel Pannkaka (21/3 – 
20/4) 
Ge inga spydiga 
kommentarer till Leif-
Runar. Det kan leda till en 
saftig knytnäve mellan 
ögonen. 
 
Hundmaten (21/4 – 21/5) 
Den här månaden har du tur, 
för hunden kommer att få en 
hel falukorv att tugga på. 
 

Trädhataren (22/5 – 21/6) 
Vässa yxan! 
 
Strömbrytaren (22/6 – 
22/7) 
Det kommer att gå upp ett 
ljus för dig denna månad. 
 
Astrologen 23/7 – 23/8) 
Ditt falska horoskop gick 
hem, så du får göra ett till. 
 
Sverker (24/8 – 23/9) 
Kom ihåg att tömma 
soptunnan efter sändningen! 
 
Klantarslet (24/9 – 23/10) 
Låt bli att gå på glasmässor, 
det kan sluta illa. 
 
Livsnjutaren (24/10 – 
22/11) 
Den här månaden kan du 
unna dig en påse hallonbåtar 
om du vill. 
 
Fåntratten (24/11 – 22/12) 
Den här månaden kommer 
du att få 14 nya vänner och 
47 nya ovänner 
 
Ruben (23/12 – 20/1) 
Den här månaden kommer 
ditt stjärntecken att få 
mycket mer plats än förra 
månaden. Därför kan jag 
tala om att i kväll ska jag se 
på bandade repriser av 
Aktuellt från tidigt 90-tal. 
Det ser jag fram emot, för 
Aktuellt är mitt 
favoritprogram.  

Månadens slusk 
Professor C Hallomsaft 

 
 
Varför har denna 
idiotprofessor blivit 
månadens slusk? Ja, det var 
så att vi inte hade någon att 
ge denna ärofyllda titel åt, så 
vi fick dra lott. Och då 
råkade Urgel Pannkaka dra 
professorns namn. Urgel 
fick såklart en smäll för det. 
 
Som ni kanske vet har 
professorn tidigare varit en 
del av redaktionen, men fick 
sedan sparken. Det är han 
fortfarande bitter över. Så vi 
hoppas att han lir riktigt 
uppretad av att vi har utsett 
honom som månadens 
slusk! 
 
Om han inte bli uppretad får 
vi skicka dit Urgel 
Pannkaka. Han är expert på 
att reta upp folk. Vi kommer 
att skicka med Urgel en 
fotograf, så i nästa nummer 
får vi kanske se bilder på en 
uppretad professor C 
Hallomsaft 
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Följetång 
Leif-Runar – Dead or 
Alive, tack! Del 5 
 
– Vem i helvete är du? 
Svara, annars åker du på 
stryk! Hävde Leif-Runar ur 
sig. 
– Känner du inte igen mig? 
Jag är ju Xbox Man! 
Svarade den bekante 
främlingen. 
– Just, ja! Så var det! Sade 
Leif-Runar och plockade 
upp sinyrkesmördarhatt. 
Men när han var på väg ut 
sprang Xbox man efter 
honom. 
 
– Ska du inte bjuda en 
gammal vän på öl, din 
objudande fan! Ropade 
Xbox Man. 
– Nej, för vi har aldrig varit 
vänner, svarade Leif-Runar 
och klippte till Xbox Man. 
 
Efter att ha slagit ner sin 
gamla vän/ovän tog Leif-
Runar taxi till Bengt 
Istiingelstennegorls bostad, 
för nu var han lite försenad. 
Leif-Runar hoppade in i 
taxin och sade åt 
taxichauffören att trampa 
gasen i botten. Eftersom 
taxichauffören hade kört 
Leif-Runar förut visste han 
att det inte var någon bra idé 
att protestera. Så han körde 
genom staden i 220 km/h.  
 

Väl framme vid Bengt 
Istiingelstennegorls bostade 
sade Leif-Runar åt 
chauffören: 
– Kör nu in genom väggen. 
Om vi har tur så kanske ser 
den bara ut att vara gjord av 
betong.  
– j-ja-j-javisst! Sade 
chauffören och höll för 
ögonen efter att han svängt 
mot Bengt Istiingelsten-
negorls hus. 
 
Sedan sade det krasch och 
det flög glassplitter, 
grönsaker och 
trädgårdsredskap över hela 
tomten. Som tur var så var 
inte väggen gjord av betong, 
utan glas. Och i själva 
verket var det inte Bengt 
Istiingelstennegorls hus de 
hade rammat, utan hans 
växthus. När Bengt 
Istiingelstennegorl hörde 
oljudet utomhus sprng han 
ut i bara kalsongerna och 
var knallröd i ansiktet av 
ilska. 
 
– Där! Sade Leif-Runar och 
pekade på Bengt 
Istiingelstennegorl. Kör på 
honom! 
– Om du säger det, så! Sade 
taxichauffören och körde på 
Bengt Istiingelstennegorl. 
Men just i det ögonblicket 
lyckades Istiingelstennegorl 
hoppa och landa på bilens 
tak. Sedan tog han fram sin 

kinesiska fällkniv och 
skärde ett stort hål i taket. 
Men när han slitit bort taket 
och skulle penetrera Leif-
Runar med kniven kände 
han en kraftig hand ta ett 
redigt tag om hans hals. 
Därefter tog Leif-Runars 
andra han tag i Bengt 
Istiingelstennegorls huvud 
och vred till. Sedan kastade 
han ut den livlösa kroppen 
ur bilen och gav chauffören 
order om att köra honom 
tillbaka till kontoret. 
 
Väl tillbaka på kontoret 
mötte Leif-Runar Mr Papers 
i fullt språng. 
– Vart är du på väg? 
– Jag måste fixa en advokat, 
för vi har blivit stämda. 
– Jag vet en bra advokat, 
sade Leif-Runar. 
– Nej, med ”fixa” menade 
jag att jag ska döda 
advokaten som har stämt 
oss. Förresten, du kanske 
kan ta hand om honom, för 
jag har lite pappersarbete. 
Sade Mr Papers. 
– Javisst, sade Leif-Runar 
och mottog info om Ragnar 
af Gummiskööld. 
 
Fortsättning följer! 
 
Av: Torgny Nesskall 
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Intervju med  
Per Djurman 
 
Han hatar träd, han dödar 
träd, han bygger stolar av 
träd. Han är Per djurman! 
”Perra” har hatat träden 
sedan barnsben, och i den 
här intervjun ska vi ta reda 
på varför. Vi ska också 
avslöja smaskiga detaljer 
om Per Djurmans privatliv. 
När jag möter per djurman 
sitter han i häktet i väntan på 
rättegång, för han har bränt 
ner ett stort skogskifte för 
ett större skogsbolag. 
 
Tjeeeeenaaaaaa, Perra! 
Ge fan i att kalla mig för 
Perra, din idiot! Jag heter 
per Djurman och inget 
annat! 
 
Okej, Per Djurman Och 
Inget Annat. 
Nej, bara Per Djurman. 
 
Säger du det, Bara Per 
Djurman? 
Nej, det är Per Djurman, din 
idiot! 
 
Nu får du bestämma dig! 
Är det Per Djurman Och 
Inget Annat, Bara Per 
Djurman, eller Per 
Djurman Din Idiot? 
Per Djurman! 
 

Varför kläckte du inte ur 
dig det innan? Då hade vi 
sluppit en massa 
meningslöst tjafsande. I 
och för sig så var det bra, 
för nu har jag redan fyllt 
ut en hel rad. 
Blir det någon intervju, eller 
tänker du fortsätta bete dig 
som en komplett idiot med 
tillhörande julgran? 
 
Förlåt mig, jag ber så 
hemskt mycket om ursäkt. 
Första frågan: 
Varför hatar du träd? 
Njaaa, det är så länge sedan 
jag började hata träden, så 
jag har glömt bort varför. 
Numera ör det mest en 
principsak. 
 
Så du menar att du 
bränner ner skog för 
miljontals kronor varje är 
av ren princip? 
Så kan man säga det, ja. 
Men det är inte bara av 
principer, det är också min 
stora passion. 
 
Har du någon sorts 
pyromanisk läggning på 
något sätt, eller? 
Absolut inte, jag bara råkar 
njuta av att se elden skrika 
av smärta och rädsla när de 
brinner för glatta livet. 
 
”Glatta livet”. Du har 
sannerligen ett märkligt 

ordval i förhållandet till 
sammanhanget, min vän. 
Vi är inte vänner! 
 
Ja, jag vet, men jag sade så 
för att det skulle se bättre 
ut i texten. 
Kommer det här också att se 
bra ut i texten? Ft6gj59y8j 
5+ty8u5j9+ty85 d9h5g9h5 
2r2u20t2t2e2n 2f2i2s2k2! 
 
Det såg förjävla bra ut, 
tack för intervjun! 
Ja, ja, varsågod. Försvinn 
härifrån nu! 
 

 
Namn: Per Djurman 
Ålder: 34 år 
Yrke: Trädhatare? 
Aktuell: Åtalad för att ha 
bränt ner skog för 12 milj. 
Födelseort: Svitjod  
Bostadsort: Kanske i 
Kumla snart 
 
Intervju av Hugo 54:sson 
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Tävling 
I det här numret orkar jag 
inte förklara reglerna, så jag 
kopierar in från ett tidigare 
nummer: 
Man ska svara (helst rätt) på 
frågorna och skicka in 
svaren till uy-@spray.se. 
Om man mot all förmodan 
skulle göra detta så kanske 
man kan vinna hemska 
priser. 
 
Fråga 1: Hur beräknar 
man skrynkligheten på en 
mjölkpaket? 
1: Man multiplicerar 
paketets area med π 
X: Dividera basen med 
bredden 
2: Med hammare och tång 
 
Fråga 2: Vilket nummer 
har Lasse Stefanz album 
”Den lilla klockan”? 
1: g6jh 
X: MLPCD 1620 
2: 1 
 
Fråga 3: Gillar du mat? 
1: Nej, jag hatar eländet 
X: Bara potatis 
2: Ja, varje dag! 
 
Fråga 4: Vad heter Karl? 
1: Karl, kanske? 
X: Johan 
2: Radergummi 
 
 

Fråga 5: När har 
Simpsons-filmen premiär i 
Sverige? 
1: 27 juli 
X: 29 juli 
2: 486 juli 
 
Fråga 6: Vad är CSI? 
1: Poliser, så att säga 
X: En tv-serie 
2: Stuvade makaroner 
 
Fråga 7: Hvad er det? 
1: Norsk 
X: Nørsk 
2: Nôrsk 
 
Fråga 8: Snart börjar CSI 
1: Gör det? Vilken kanal? 
X: Men nu avslöjade du ju 
fråga 6! 
2: Inte då! 
 
Fråga 9: Vem har gjort 
”Livets ljusa sida”? 
1: Lasse Stefanz 
X: Finn kalvik 
2: Doktor Bombay 
 
Fråga 10: Nu börjar CSI! 
1: Vad bra, det är i femman 
X: Det var kul en gång, men 
nu får du ta och ge dig! 
2: Inte då! 

 
 

1:a pris 
En ostmacka 
2:a pris 
En falukorvsmacka 
3:e pris 
Luft 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 2 
Fråga 2: 1 
Fråga 3: 2 
Fråga 4: X 
Fråga 5: X 
Fråga 6: X 
Fråga 7: 2 
Fråga 8: 1 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: 2 
 
Förra numrets vinnare: 

• Arvid Kaa vann 1:a 
pris, som var ett pris 

• 2:a pris, en vacker 
kapsyl vanns av 
Johnny Jonsson 

• 3:e pris, som var total 
förvirring, vanns av 
Bryta Larsson 

• Inget jumbopris 
delades ut denna 
gång, men om det 
gjort det så hade det 
gått till Sonny Clifton 
 

 



Slusk Bladet nr 5 / 2007           
http://www.slaktar-stig.info.se 

                                                                                                                              

7 

Torgnys sida 

 
I detta nummer hade jag 
tänkt berätta om hur det går 
till en vanlig dag på mitt 
jobb. 
 
Klockan 07.47 ringer min 
väckarklocka. Två timmar 
senare flyger jag ur sängen, 
svärande över att jag har 
försovit mig. Jag rusar in på 
toaletten och tvättar mig lite 
snabbt i ansiktet, samtidigt 
som jag välter ner allt som 
står på handfatet. Sedan tar 
jag på mig samma kläder 
som jag haft de senaste 
dagarna, för jag hinner inte 
ta fram några rena. Allra sist 
brer jag en smörgås som jag 
äter i bilen. 
 
Efter en hektisk bilfärd är 
jag framme vid Slusk 
Bladets kontor. Jag hinner 
inte leta upp någon 
parkeringsplats, utan lämnar 
bilen utanför huvudentrén, 
väl medveten om alla böter 
som kommer att vänta mig 
vid dagens slut. 
 
När jag kommer in i 
byggnaden håller jag ett 

anteckningsblock för 
ansiktet så att ingen ska 
känna igen mig. Väl framme 
vid skrivbordet måste jag 
börja med att göra klart allt 
jag inte hann med dagen 
innan. Vid lunchtid kan jag 
äntligen börja med dagens 
arbete. Men innan jag tar 
mig an jävulskapet ropar jag 
åt Lars Deskjet att jag vill ha 
kaffe. Efter fem minuter 
kommer han halvspringande 
och ställer en kaffekopp på 
mitt skrivbord. Efter att ha 
smakat på kaffet slänger jag 
det över huvudet på Lars 
och säger att jag inte vill ha 
tomatkaffe. 
 
När jag fått mitt riktiga 
kaffe börjar jag jobba, men 
efter fem minuter tappar jag 
intresset och går ut på 
internet. Sedan surfar jag 
fram till lunch. 
 
Efter en intensiv tur på 
internet är det äntligen 
lunch. Jag beställer hem mat 
från den dyraste 
restaurangen i stan. På 
företagets bekostnad. Jag 
beställer alltid maten i Uys 
namn, så att inte idioterna på 
Slusk Bladets 
ekonomiavdelning märker 
något. He he he! 
 
När jag förtärt den extremt 
dyra maten och druckit en 
kaffetår gömmer jag mig i 

en städskrubb för att sova 
middag. På kvällen väcker 
en ur städpersonalen mig 
och berättar att klockan är 
kvart över sex. Då kan jag 
skriva två timmars övertid! 
Väl hemma duschar jag och 
ser på Tv samtidigt som jag 
äter en bit mat. Sedan går 
jag ner på krogen för att ta 
mig en öl. Jag betalar med 
ett kreditkort som tillhör 
Slusk Bladet. Jag snodde det 
från Uys kontor en dag när 
han inte var uppmärksam. 
För att han inte skulle märka 
något bytte jag ut det mot en 
plastbit med texten ”Får 
endast användas av idioter”. 
Så därför vågar han inte 
prova det, för att inte 
framstå som en idiot. Med 
andra ord så kommer han 
inte att upptäcka att jag 
stulit det riktiga kortet. 
 
När jag tagit några öl beger 
jag mig in i slagsmål med 
krogens bartendrar och 
ordningsvakter tills de 
slänger ut mig med ansiktet 
före. Efter att ha hämtat mig 
från den smärta som uppstod 
när jag fick kyssa asfalt går 
jag hem och plåstrar om mitt 
blödande ansikte. Därefter 
går jag och lägger mig och 
sover som en stock. Nästa 
morgon kommer jag nog att 
försova mig igen. 
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Takmatta 
Av Algot Adolfsson III 
Detta är en gammal kladd-
serie som tecknaren ritade i 
sitt anteckningsblock på sin 
lediga tid. Det första 
avsnittet gjordes under 
våren 2003 och serien kom 
att leva fram till våren 2005, 
när serien av någon oklar 
anledning dog ut.  
 
Men nu har serien 
återuppstått i Slusk Bladet! 
Det kommer att vara helt 
nytecknade avsnitt, även om 
det kanske kan förekomma  
något skämt från ett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gammalt avsnitt. Även de 
gamla karaktärerna kommer 
att återkomma, eller vad 
sägs om Mannen I Radion, 
Gubb-ätaren, Bombätar-
gubben, Spöket Utan Ben 
och Fjantomen? 
Händelserna saknar oftast 
samanhang, och ibland kan 
dialogen vara hämtad direkt 
från en film eller en sketch 
och slutpoänger är så gott 
som obefintliga. Men ni som 
läster Slusk Bladet är kanske 
vana vid sådant? På grund 
av tidsbrist kommer detta  
nummers avsnitt att vara lite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kortare och i svart-vitt. 
Men tills nästa gång ska vi 
föröka knåpa ihop en hel 
sida i färg. Men på sätt och 
vis är det lite mer charmigt i 
svart-vitt, och speciellt med 
tanke på att de ursprungliga 
avsnitten av serien var svart-
vita. Som ni säker redan 
räknat ut är Takmatta bara 
en idiotserie med en massa 
nonsens. Den kommer att 
användas som utfyllnad när 
det ordinarie materialet är 
försenad. Så med andra ord 
är Takmatta den serie som 
kommer att synas mest. 
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Sista sidan 
Allting har ett slut, till och 
med det nya numret av 
Slusk Bladet. Och tur är väl 
det, för annars skulle detta 
nummer aldrig blivit klart.  
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
frukostflingorna, krånglar 
generatorn, eller behöver du 
hjälp med deklarationen? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Kontakta 
honom med önskvärd meod 
så svarar han på din fråga. 
Här är månadens brev: 
 
Hej på dig! Urgel! 
Jag skulle vilja bjuda dig på 
middag klockan 17.47 den 
29 juli 2049. Det kommer 
att serveras ärtsoppa och 
pannkaka med hallonsylt. 
Som efterrätt blir det 
pannkakstårta. Dessutom 
kommer vi också att bjuda 
på öl med pannkakssmak.  
Bobby Mc Gee 
 
Svar: 
Så du ska bjuda på mat om 
52 år? Vad trevligt. Jag 
gillar ärtsoppa, men jag 
hoppas du inte menar 
”pannkaka” som i ”Urgel 
Pannkaka”. För då är jag 
inte så säker på om jag vill 
äta (eller ätas) i ditt hem. 
Urgel Pannkaka 

 
 

Nyheter 
Nyheystorka 
Ibland ångrar jag att jag lät 
nyhetsspalten vara en fast 
del i Slusk Bladet. Jag har 
främst två anledningar till 
detta. 

1. Det brukar ta så lång 
tid att göra Slusk 
Bladet, så när 
tidningen väl kommer 
ut är nyheterna redan 
gamla. 

2. Det finns inga nyheter 
att skriva om. 

Så från och med nästa 
nummer kommer 
nyhetsspalten bara att 
finnas med om vi har 
några nya nyheter att 
avslöja. Annars kommer 
spalten att ersättas av 
något annat skojigt 
 

 
 

Nästa nummer 
I nästa nummer blir det 
en alldeles extra 
speciell.. Ja, jag vet inte 
vad. En speciell 
försening av numret, 
kanske? Inte? Ja, då vet 
inte jag vad som är så 
speciellt med nästa 
nummer. Det innehåller 
ju bara det vanliga; 
Intervju, tävling, serier 
och sådant som vi brukar 
ha.  
 
Nu vet jag! En alldeles 
speciell person kommer 
att göra comeback i nästa 
nummer. Vem det är 
kommer vi inte att 
avslöja ännu, för då 
kommer ni nog inte att 
vilja läsa nästa nummer. 
Väl mött igen i nästa 
nummer.  
 
Klart slut, mera krut! 

 


