




Klädhängar-
aborter. 

Köttflöjt. Auto-kannibalism. Frenetiska  
“jazz hands”. 

Flyglösa fåglar.  Bilder på tuttar. Göra vad som är 
rätt. 

Jaktolyckor. 

En tecknad kamel 
som avnjuter den 
lena, uppfriskande 
smaken av en 
cigarett.  

Brytandet av våra 
mest 
grundläggande 
mänskliga 
rättigheter. 

Viagra. Självförakt. 

Spektakulära 
magrutor.  

En hederlig polis 
utan något kvar 
att förlora. 

Avhållsamhet. En balanserad 
frukost. 

Vanilla Coke.  Dölja ett ståfräs. Rohypnol. Runar Sögard 
spyandes medan en 
kull krabbspindlar 
kläcks i hans hjärna 
och flyr ut genom 
hans tårkanaler. 



Tweeta.  Big Bang. Amputerade. Nelson Mandela. 

Före detta 
partiledaren 
Ingvar Karlsson. 

Bli 
marginaliserad. 

Smegma. Lägga ett ägg. 

Kela. Gustav Vasa. Påven. Ett blekt rövhål. 

Hästkött. Könspiercing. Fingra. Äldre japanska 
herrar. 

Skumma 
främlingar. 

Rädslan själv. Vetenskap. Be bort 
homosexualitet. 



Samkönad isdans.  Terroristerna. Att kladda på 
henne. 

Tysk grottporr. 

Hetsätning och 
kräkning. 

Etnisk utrensning. Fuska i 
handikapp-OS. 

Erik Saade. 

Hetero-
normativitet. 

Lasse Åberg. Gör en sur min. Motorsågar till 
händer. 

Moderkakan. De svårt 
handikappade. 

Mikael 
Persbrandt. 

Objekt-
permanens. 

Troll. En ishacks-
lobotomi. 

Arnold 
Schwarzenegger. 

Hormon-
injektioner. 



En falk med en 
huva.  

Förhud. Döende. Stuntmän. 

Den osynliga 
handen. 

Judefrilla. En riktigt cool 
hatt. 

Hastiga över-
svämmningar. 

Smaksatta 
kondomer. 

Dö av dysenteri. Sexiga kuddkrig. Apartheid. 

En sorglig 
avrunkning. 

Män. Betongförorten. Kjell Bergkvist. 

Hjärtevärmande 
föräldralösa. 

Vattentortyr. Klitoris. Vikingar. 



Kompisar som 
äter upp alla 
chips.  

Möta någons blick 
i kommunal-
trafiken. 

Låtsas bry sig. Velociraptor 
attacker. 

En mikropenis. En ziegnar-
förbannelse. 

Jordbruk. Bling-bling. 

Dolt rövkliande. Norrland. Sniffa lim. Konsulter. 

Mina pucklar. Gåsar. Vara ett arsle mot 
barn. 

Festdödare. 

Sol och 
regnbågar. 

YOU MUST 
CONSTRUCT 
ADDITIONAL 
PYLONS. 

Ömsesidigt 
garanterad 
förstörelse. 

Dolph Lundgren. 



Sex SMS.  Ett Oedipus-
komplex. 

Äta alla kakor 
innan AIDS 
penga-
insamlingen. 

En korvfestival. 

Michael Jackson. Skeletor. Ridderlighet. Dela sprutor. 

Vara rik. Förvirrad. Björne. Spontan 
självantändning. 

Högskola. Nekrofili. Det kinesiska 
gymnastik-
landslaget. 

Global 
uppvärmning. 

Fisa och gå iväg. Känslor. Rallarsvingar. Kakmonstret 
slukandes 
oblaterna. 



Hålla inne ett fniss 
vid nämnandet av 
Hutus och Tutsier.  

Penisavund. Att bli fet. Vita människor. 

Carl Bildt. Lämna ett 
obekvämt 
meddelande på 
telefonsvararen. 

Jäst. Naturligt urval. 

Onani. Ballerinakex. Ett LAN. Motsatta tummar. 

En stor sockerfri 
soja-macchiato. 

Göra på sig. En skrällig svart 
kvinna. 

Spermavalar. 

Lära en robot att 
älska. 

Tvätta arslet. En drive-by 
skjutning. 

Dra fram den. 



Panda sex.  Katapulter. Tom Cruise. Astrid Lindgrens 
vagina. 

10 kronors 
cheeseburgare. 

Landminor. Ett hav av 
problem. 

En livlig 
frukostkebab. 

Peter Stormare. Friktion. Ballar. AIDS. 

Sverige-
demokraterna. 

Blodpudding. Seppuku. A-Teens. 

Gandhi. Ace of Base. Pre-pubertala. Den symboliska 
minoriteten. 



Knullkompisar.  Knytkalas. Censurerad 
bukkake. 

Lärarvikarier. 

Ta tillbaka. En nukleär 
explosion. 

En 
tempurmadrass. 

Vänta till 
giftermål. 

En liten häst. Ett kok stryk. Tandställning. Mata Anna Book. 

Pensionärslukt. Genghis Khan. Äkta turkisk mat. Gigantiska 
slickepinnar. 

Christer Sjögren. Max von Sydow. Supa ensam. Jantelagen. 



Ta av sig skjortan.  Ge 110%. Köttätande 
bakterier. 

Barnmisshandel. 

En kyl full av 
organ. 

En stunds tystnad. Uppryckandet. Svenska Kyrkan. 

RoboCop. Den där bögiga 
Teletubbyn. 

Ljuvlig hämnd. Sheeba. 

Bajs fram och 
tillbaka. För alltid.  

Vara en jävla 
trollkarl. 

Kristna 
hårdrocksband. 

Ätbara 
underkläder. 

Fattiga 
människor. 

Lunchbuffé. Amy Diamond vid 
55. 

Den där saken 
som elektrifierar 
dina magmuskler. 



Människans 
dårskap.  

Brännande 
avföring. 

Min konstiga 
farbror som alltid 
luktar sprit. 

Ett förskräckligt 
mord. 

Egen tid. Den oundvikliga 
förstörelsen av 
Jorden. 

Nattlig 
ejakulation. 

Mammakär.  

Den hårt 
arbetande 
polacken. 

Agneta Sjödin. Vakna upp halv-
naken på en 
Sibylla-parkering. 

Vårtgårdar. 

Trånga Speedos. Helt naket. Peter Forsberg. Passiv agression. 

Olof Palme. Trafikdråp. Mens. Dra sig ur. 



Ragga tjejer på 
abortkliniken.  

Den homosexuella 
agendan. 

Den Heliga Bibeln. Världsfred. 

Släppa en 
ljuskrona på dina 
fiender och åka 
upp med repet. 

Pungvred. Brevbäraren. En 
tidsreseparadox. 

Billy’s Pan Pizza.  Killar som inte 
ringer. 

Äta den sista 
levande 
bisonoxen. 

Darth Vader. 

Skalpering. Hemlösa. World of Warcraft. Gloryholes. 

Saxofon solon. Sean Connery.  Gud. Intelligent design. 



Mellangården.  Vådaskott. Shot race. Rashygien. 

Lukta ordentligt. Låst käke. En försummad 
Tamagotchi. 

Stagedive. 

Stellan Skarsgård.  Ett barns hjärta. Förförelse. Smittkoppsfiltar. 

Slicka på saker 
för att göra 
anspråk på dem. 

En salt 
överraskning. 

Förintelsen-skämt 
med dålig timing. 

Min själ. 

Mitt sexliv. Pterodactyl ägg. Altarpojkar. Pippi Långstrump. 



72 oskulder.  Våldta och 
plundra. 

Pedofiler. Östeuropeisk 
Turbo-Folk musik. 

En naffsande 
sköldpadda som 
biter udden på din 
penis. 

Explorer vodka. Kebabtallrik på 
pizza. 

Min samling av 
high-tech 
sexleksaker. 

En medelålders 
man på 
rollerblades. 

Kristi blod. Halvhjärtat 
förspel. 

Gratisprover. 

Rövhål på sina 
iPhones. 

Stormen Gudrun. Bära underkläder 
ut-och-in för att 
undvika att tvätta. 

Moderater. 

Jämnställdhet. En ful mun. Runka in i en pöl 
av barntårar. 

Blir riktigt hög. 



Missbildade.  Göran Perssons 
kinder. 

Explosioner. Übermensch. 

Bill Gates. Mona Sahlin. Attityd. Det här svaret är 
postmodernt. 

Jaga med 
Kungen. 

Glädjesprång. Team-building 
övningar. 

Förtryck. 

Vägen föröver. En påse magiska 
bönor. 

En assymetrisk 
bröstförstoring. 

Döda föräldrar. 

Offentligt 
förlöjligande. 

Parnings-
beteende. 

En mimare som 
har en stroke. 

Stephen Hawking 
som snuskpratar. 



Afrikanska barn.  Munherpes. Överkompensera. Hjärnkontoret. 

Slampor. Fransmän. Ta lite mer 
surströmming. 

En väderkvarn full 
av lik. 

Hans Majestät, 
Konung Carl XVI 
Gustaf. 

Förödande skuld. Preventivmedel. Ett förfluget 
pubishår. 

Knivar och 
koskenkorva. 

Trycka ut en 
njursten. 

Dansande. Spetälska. 

En hjärntumör. Bin? Hundvalpar! Tuppfäktningar. 



Kim Jong-il.  Hopp. 200 gram 
mexikanskt svart 
tjärheroin. 

Incest. 

Gravplundring. Asiater som inte 
är bra på matte. 

Alkoholism. (Jag gör 
knipövningar just 
nu.) 

Justin Bieber. Judarna. Tidelag. Flörta med 
pensionärer. 

Trumcirklar. Barn med 
rövcancer. 

Se och Hör. Auschwitz. 

Civila olycksoffer. Olämpligt 
joddlande. 

Som lego. Brinna. 



Boten Anna.  En rakad vagina. Rida in i 
solnedgången. 

Utbyta artigheter. 

Mitt civilstånd. Björn Ranelids 
sångkarriär. 

Vara fabulös. Dia. 

Ensidigt oralsex. Gråta ätandes en 
Gorby’s pirog. 

Mitt könsorgan. Festvåldtäkt. 

Kinder 
Överraskning. 

Risifrutti. Leif G.W. Persson. Skogshuggar-
fantasier. 

Bögarna. Scientologi. Östrogen. Polisvåld. 



Skaplig 
transvestit.  

Skolskjutningar. Tiger Woods. Korvfingrar. 

Rasism. Runar Sögard 
som blir överfallen 
av en flock vråkar. 

Överrasknings-
sex! 

Klassmässiga 
undertoner. 

Sätta upp fällor 
för att gäcka 
inbrottstjuvar. 

New Age-musik. Asbest. En livstid av sorg. 

Göra det i röven. Svepande. Spökplumpen. Tentakelporr. 

Mentalsjuka. För mycket 
hårgelé. 

En titt. Skita fullständigt i 
Tredje Världen. 



Gladiatorerna.  The Kool-Aid 
Man. 

Dr. Snuggles. Barack Obama. 

Gulddusch. Torka hennes 
rumpa. 

Fittpruttning. Blir berusad på 
munskölj. 

En M. Night 
Shyamalan  
plot-twist. 

En robust 
mongolid. 

Nazister. Vita privilegier. 

En erektion som 
räcker längre än 
fyra timmar. 

En besvikande 
födelsedagsfest. 

Puberteten. Två dvärgar som 
skiter i en hink. 

En frus plikter. Den förbjudna 
frukten. 

Bli så arg att du 
får stake. 

Sexuell spänning. 



Halva inne.  En skitnödig 
antilop. 

De där tillfällena 
när du får sand i 
vaginan. 

En vattenpistol full 
av kattpiss. 

Muhammed (Prisa 
Honom). 

Raspartiska 
högskoleprovs-
frågor. 

Porrstjärnor. Ett foster. 

Fetma. När du fiser och 
det kommer ut 
lite. 

Oompa-Loompas. BATMAN!!! 

Svarta människor. Smakfull 
urringning. 

Snygga 
människor. 

Mormor. 

Tafsning. Förintelsen. Svält. Fingermålning. 



Barnafödandets 
mirakel.  

Getter ätandes 
konservburkar. 

En apa rökandes 
en cigarr. 

Healing. 

Dela på Röda 
Havet. 

Döda spädbarn. Amish. Impotens. 

Skönhetstävlingar 
för barn. 

Kentaurer. AXE-deodorant. Dogge Doggelito. 

Kvinnors rösträtt. Barn i koppel. Harry Potter-
erotik. 

Für Elise. 

Lance Armstrongs 
saknade testikel. 

Dvärgkastning. Handikapp OS. Jolt Cola. 



Kvinnor i yoghurt- 
reklamer.  

Christer 
Pettersson. 

Kraftfulla lår. WC-anka. 

Flerdubbla 
knivsår. 

Cybernetiska 
förbättringar. 

Träldom. Ännu en 
förbannad 
vampyrfilm. 

Runar Sögaard 
som fastnar med 
sitt skrev i en 
gardinkrok. 

Mycket väsen för 
ingenting. 

Kissa lite. The Ketchup 
Song. 

Spöken. Bananer i 
pyjamas. 

Aktivt lyssnande. Torrkräkas.  

Kamikazepiloter. “The Force”. Analpärlband. Rädda Barnen. 

 



________________? 
Det finns en app 
för det. 

Varför kan jag inte 
sova på natten? 
 
 
 
 
 

Vad är det som 
luktar?  

Tänk att få  
_____________ 
på flickorna på 
TV2.  

Vem stal kakorna 
ur kakburken? 

Vad är nästa 
Happy Meal 
leksak? 

Antropologer har 
nyligen upptäckt 
en primitiv stam 
som dyrkar 
__________. 

Det är beklagligt 
att alla barn 
nuförtiden 
delaktiga i 
__________. 

Under Picassos 
ofta förbisedda 
Bruna Period, 
producerade han 
hundratals tavlor 
av _____________. 

Alternativ-
medicinen 
omfamnar nu de 
läkande krafterna 
hos ____________. 

Och Guldbaggen 
för _____________ 
går till _________.  
 
 
 
 

                   

Vad är det som 
låter? 

Vad bröt upp mitt 
senaste 
förhållande? 
 
 
 
 
      

MTVs senaste 
dokusåpa handlar 
om åtta utbrända 
kändisar som bor 
med ___________. 

Jag dricker för att 
glömma ________. 

Ledsen magistern, 
jag kunde inte 
göra klart läxorna 
på grund av 
______. 

Vad är Batmans 
”guilty pleasure”? 

Huvud, axlar, knä 
och ______, knä  
och ______. 
 
 
 

                   

 

Vad är en flickas 
bästa vän? 

Föreskrifter 
förbjuder nu 
_________________ 
på flygplan. 

VÄLJ 

VÄLJ 

UPPREPA 



_________________. 
Så vill jag dö.  

I mitt nästa 
uppträdande 
kommer jag dra 
_________ 
ur _____________. 
 
 

                   

I den nya Disney 
Channel-filmen, 
kämpar Hannah 
Montana med 
_______________  
för första gången.  

_________________ 
är en inkörsport 
till ____________.  
 

 
 
 
 

                   

Vad föredrar 
Kungen? 

Jag önskar att jag 
inte tappat 
instruktionsboken 
för _____________. 

Barnen som inte 
är snälla får nu 
istället  
_______________ 
av Jultomten. 

Vad är mest emo? 

Om 1000 år, när 
papperspengar är 
ett minne blott, 
kommer 
_____________ vara 
vår valuta. 

Vad är den nästa 
superhjälte/ 
sidekick duon? 
 
 
 
 

                   

I M. Night 
Shyamalans nya 
film, upptäcker 
Bruce Willis att 
______ egentligen 
hela tiden var 
_______. 

                   

En romantisk 
middag med ljus 
är ofullständig 
utan __________. 

_________________. 
Slår vad om att du 
inte bara kan nöja 
dig med en! 

Vita människor 
gillar __________. 

_________________. 
High five, kompis. 

Nästa ifrån J.K. 
Rowling: Harry 
Potter och 
Hemligheternas 
____________. 

________________ - 
Kvalitets-
produkten du sett 
på TV-Shop! 

I en värld härjad 
av  
_________________, 
är vår enda tröst  
_________________. 
 

 
                   

Sverige ska börja 
sälja _______ till 
diktaturer för att 
förtrycka 
________. 
 
 

                   

När jag har sex 
brukar jag tänka 
på ____________. 

VÄLJ VÄLJ 

VÄLJ VÄLJ 

VÄLJ VÄLJ 



Vad döljer mina 
föräldrar för mig?  

Vad gör alltid att 
du får ligga? 

När jag är i 
fängelse, ska jag 
se till att få 
_____________ 
insmugglat. 

Vad tog jag med 
mig ifrån Turkiet? 

Vad vill du inte 
hitta i din 
kinamat? 

Vad tar jag med 
mig bakåt i tiden 
för att övertyga 
folk om att jag är 
en mäktig 
trollkarl? 

Hur bibehåller jag 
mitt civilstånd?  

Bonde Söker  
___________. 

Kommer till 
Dramaten denna 
säsong, 
____________: 
Musikalen. 

Medan Sverige 
byggde IT-
infrastruktur, 
pumpade den 
polska regeringen 
miljoner in i 
_________. 

Efter Tsunami-
katastrofen tog 
Kungen _______ 
till Thailands 
befolkning. 

På grund av ett 
PR-fiasko 
erbjuder 
Överskotts-
bolaget inte 
längre 
_____________.  

I sin nya komedi, 
är Rob Schneider 
_____________ 
fångad i kroppen 
av  ________.  

Ryktet går att 
Vladimir Putins 
favorit mat är 
__________ fylld 
med __________. 

Men innan jag 
dödar dig, Mr. 
Bond, måste jag 
visa dig 
______________.  

Vad ger mig 
okontrollerbara 
gaser i magen? 

Vad luktar 
pensionärer som? 

Klassutflykten 
blev helt förstörd 
av _____________. 

När Farao förblev 
oberörd, kallade 
Moses ner en 
plåga av 
____________.  

Vad är min 
hemliga 
superkraft? 



Vad finns det 
massor av i 
himlen? 

Vad skulle 
mormor tycka var 
bestörtande, men 
ändå besynnerligt 
charmerande? 

Jag förstod aldrig 
riktigt __________ 
tills jag råkade på 
___________. 

U.S.A. har börjat 
luftlandsätta 
_________________ 
till barnen i 
Afghanistan. 

Vad hjälper 
Reinfeldt att 
koppla av? 

Vad åt Vin Diesel 
till middag? 

_________________: 
gott till sista 
slicken. 

Varför är jag 
kletig? 

Vad blir bättre 
med åldern? 

_________________: 
barntestat, 
mamma-godkänt. 

Vad är frasigast? Vad använder 
Läroverket för att 
inspirera 
innerstads-
studenter till att 
lyckas? 

Studier visar att 
labbråttor 
navigerar i 
labyrinter 50% 
snabbare efter att 
ha utsatts för 
___________. 

Livet var hårt för 
grottmänniskor 
innan __________. 

Gör en haiku.   
 
 
 
 
 

                   

                  

Jag vet inte vilka 
vapen som kommer 
användas i tredje 
världskriget, men i 
fjärde kommer 
_______________ 
användas.  

Varför har jag ont 
överallt? 

Vad låter jag bli 
under 
påskfastan? 

I sina sista 
ögonblick tänkte 
Michael Jackson 
på _____________. 

I ett försök att nå en 
bredare publik, har 
Naturhistoriska 
Riksmuseet öppnat 
en interaktiv 
utställning om 
__________. 

VÄLJ 

DRA 



När jag är 
stadsminister, ska 
jag skapa 
__________ 
departementet.  

SVT presenterar 
________________, 
historien om 
________________. 
 
 
 

                  

När jag är 
miljardär, ska jag 
låta upprätta en 
13 meter hög 
staty till minne av 
_____________. 

När jag var hög på 
LSD, förvandlades 
__________ till  
______________. 
 
 

 
                   

Just det, jag 
dödade 
________________. 
Hur? ___________. 
 
 
 

                  

Vad är min anti-
drog? 

______ + ______ = 
_______________. 
 
 
 
                    

               

               

Vad misslyckas 
aldrig med att liva 
upp en fest? 

Vad är den nya 
dietflugan? 

Elitserien har 
förbjudit _______ 
för att det ger 
spelare en orättvis 
fördel. 
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