_____ – časopis,
ktorý sa dá čítať.

_____ – keď ju
miluješ, nie je čo
riešiť.

Niektoré veci sa
nedajú kúpiť, na
všetko ostatné je
tu _____.

Redbull vám
dáva _____!

Dám mu ponuku,
ktorú nemôže
odmietnuť.
_____!

Nech ťa _____
sprevádza

Život je ako
_____.

V pekle čaká
hriešnikov _____
na celú večnosť.

Zavolajte
právnikovi! _____
na pracovisku je
neprijateľné.

Po mesiacoch
tréningu s _____ si
myslím, že som
konečne
pripravený na
_____.

Úspešný
pracovný pohovor
má na začiatku
podanie ruky a na
konci _____.

Aby sa pripravil na
svoju najbližšiu
hereckú rolu, Brad
Pitt si niekoľko
mesiacov skúšal
_____.

Môj život je ako
začarovaný kruh.
Raz _____
a potom zase
_____.

Môjho telocvikára
vykopli, lebo do
behu cez
prekážky pridal
_____.

PICK

Ukázalo sa, že
_____-man nebol ani
hrdina, ktorého si
naše mesto zaslúži,
ani ten, ktorého
teraz potrebuje.

Konečne e-shop,
ktorý vám _____
doručí priamo
pred dvere.

2

PICK

Rande naslepo
bolo otrasné, kým
sme si
neuvedomili, že
obaja zbožňujeme
_____.

Lásku si za
peniaze nekúpiš.
Ale _____ áno.

2

Máte problémy s
_____? Skúste
_____!

PICK

Elton John
nevystúpi, ak mu
do šatne
neprinesú _____.

2

Počuj, synak. Ak
sa nejako zapletieš
s _____, je to
v pohode. Len sa
drž ďalej od _____.

Tak, Ferko, čo
dnes svojim
spolužiakom
predstavíš?

PICK

Odkiaľ je ten fľak
na mojom gauči?

Hej zlato, poď ku
mne domov
a ukážem ti
_____.

2

Keď na môjho
otca prišla kríza
stredného veku,
nadchlo ho
_____.

Kým pôjdem
kandidovať za
prezidenta, musím
zničiť všetky dôkazy
o tom, že ja a _____
sme mali niekedy niečo
spoločné.

Tu je váš kapitán.
Prosím,
zapásajte sa
a pripravte sa na
_____.

Päť štádií
smútenia:
popieranie, hnev,
vyjednávanie,
_____ a
akceptácia.

Mamu totálne
vydesilo, keď
otvorila moju
históriu a našla
tam
_____.com/_____.

Váš život nemal
zmysel, ak ste si
nevyskúšali
_____ a _____
naraz.

V novej Slovenke
nájdete článok
o tom, ako
vášmu dieťaťu
vysvetliť _____.

Iba dve veci sú
isté: smrť a
_____.

PICK

2

PICK

2

Všetci na zem!
Nechceme
nikomu ublížiť.
Prišli sme si sem
iba po _____.

Z traumy ma
dostala podporná
skupina pre ľudí,
čo si prežili
_____.

Hlasy sú
spočítané.
Novým školským
maskotom sa
stáva _____!

Už nikdy nebudem
hrať šarády. Moja
mama musela
naposledy
znázorniť _____.

Kým sa objavil
_____, museli
sme si vystačiť s
_____.

Členovia
spoločenskej elity
New Yorku míňajú
hromady peňazí,
aby si mohli
vyskúšať _____.

Už tento mesiac
v magazíne Eva:
Okoreňte svoj
milostný život –
skúste _____.

Ak by Boh
nechcel, aby sme
si užívali _____,
nedal by nám
_____.

PICK

2

PICK

2

Mám nápad na
webstránku lepšiu
ako Kickstarter.
Bude sa volať
_____-starter.

Celý život som sa
usiloval o _____
a nakoniec mi to
prekazil _____.

PICK

Najkontroverznejši
a hra na Game
Show – 8-bitová
indie platformovka
o _____.

_____:
Achievement
unlocked.

2

Nové DLC na
_____ bude mať
podtitul _____,

PICK

Ten, kto ovláda
_____, ovláda
celý svet.

CIA vypočúva
nepriateľských
agentov tak, že
ich opakovane
vystavuje _____.

2

Vážený pán /
vážená pani.
Ľutujeme, no Úrad
pre _____ zamietol
Vašu žiadosť o
_____.
PICK

2

Povráva sa, že vo
Vatikáne majú
tajnú miestnosť
určenú na _____.

Veda nikdy
nevysvetlí, ako
vznikol _____.

Keď všetko
ostatné zlyhá,
ešte vždy si
môžem honiť pri
_____.

Zistil som, že nie
je dobrý nápad
rozveseľovať
trúchliaceho
kamaráta
pomocou _____.

V novej turistickej
kampani bude
hlavným lákadlom
Tornale _____.

Medzinárodný
súd rozhodol, že
_____ je vinný za
_____.

Sociálnodemokratické vlády
Škandinávie vyhlásili,
že prístup k _____
patrí medzi základné
ľudské práva.

Rytmus na
svojom novom
albume rapuje do
rytmu _____.

V ďalekej
budúcnosti budú
historici tvrdiť, že
úpadok Ameriky
spustil _____.

V malých
množstvách je
_____ dobrá
náhrada za
_____.

PICK

V novej sérii Man vs.
Wild musí Bear Grylls
prežiť v hlbinách
Amazonského pralesa
a použiť na to môže
len _____.

Čo mi vyšlo zo
zadku, keď som
sedel na
záchode?

2

PICK

2

Čo komplikuje
život ľudí na
nudapláži?

A bolo by mi to
prešlo, nebyť
_____!

Čo ukončilo našu
orgiu?

Chloroform.

Útok ťažkej
jazdy.

Fireball

Bakalársky titul.

Otvor na erekciu
v obleku Iron
Mana.

Plne oblečená
ženská postava
v počítačovej
hre.

Nákup virtuálneho
oblečenia pre
rodinku v The
Sims namiesto
reálneho oblečenia
pre reálnu rodinu.

My Little Pony.

Google Glass +
elektronické
cigarety =
Ultimátne
kombo!

Dočasná
nesmrteľnosť.

Psychopat, čo
žije v policajnej
búdke a unáša
ženy.

Grand Theft
Auto: Fiľakovo.

Moment, keď si
hráč Magic The
Gathering
uvedomí, že minul
stovky Eur na
kusy papiera.

Half-Life 3.

Minutá stamina.

Plný pokédex.

Nič.

Celý internet.

Fajčenie nejakým
týpkom v tmavej
uličke.

Vtákomuž.

Zápletky v
pornofilmoch.

Mlátenie
náhodných
okoloidúcich.

Hradný
skatologista
Prdislav
Smraďák.

Fisting.

DJ Bobo.

Samuel L.
Jackson.

Prekvapivé
množstvo vlasov.

Bebí.

PowerPointová
prezentácia.

Bičovanie sa.

Suchý zips.

Horúčka
sobotňajšej noci.

Vagína, čo vedie
do inej dimenzie.

Plyšákovský sex.

Spontánny
vláčik.

Doživotný prísun
špenátu.

Obrovské
sklamanie.

Túžba naplniť si
všetky telesné
otvory
vanilkovým
pudingom.

Sexuálna
abstinencia.

Vlhký raj v jeho
ústach.

Brokovnice
namiesto nôh.

Nahý Ivan
Gašparovič ležiaci
na medvedej koži
hrajúci na
saxofóne.

Šialené výkriky.

Armáda mravcov.

Piraňa striehnuca
na toalete.

Teplí
mimozemšťania.

Neznesiteľná
osamelosť.

Ten sex, ktorému
sa práve
oddávajú tvoji
rodičia.

Rasistická
babička.

Videá
s mačiatkami.

40-ročný panic.

Jemne plesnivý
banán.

Windows Vista.

Nutella.

Kindervajce.

Dobré úmysly.

Dungeons and
Dragons.

Hipsteri.

Extrémne falošné
karaoke.

Dvojlitrová fľaša
žinčice.

Smutný obézny
drak bez
kamarátov.

Neliečiteľné
zranenie močovej
rúry.

Hello Kitty.

Helena
Mezenská.

Bytie.

Vianočné
darčeky plné
škorpiónov.

Múkanie.

Ja.

Dáke poriadne
zvrátené
nechutnosti.

Medvedica, ktorú
ste si vzali za
ženu.

Vstávanie
z mŕtvych.

Miešanie rás.

Vedecký pokus
vymeniť niekomu
gule za oči
a naopak.

Omrzliny mieška.

Táto hromada
krvi.

Loki.

Pôrod každých
deväť mesiacov.

Jazyk.

Wi-fi pre
bezdomovcov.

Chobotnica
namiesto
klobúka.

Odlomené ruské
koleso
kotúľajúce sa
smerom k moru.

Bývanie
v smetiaku.

Medzinárodné
korporácie.

Magický
hipisácky obláčik
lásky.

Grupák so
siedmimi
trpaslíkmi.

Večeranie
s kartónovými
maketami postáv
z Priateľov.

Sprostosť.

Rota krtkov
s leteckými
okuliarmi.

Nový album od
Radiohead.

Armáda
kostlivcov.

Muž s vrkočom
v legínach
s pierkovými
náušnicami.

Jemný autizmus.

Nunčaky.

Bičovanie
neposlušných
otrokov.

Parádna
vesmírna loď.

Dvestolitrový sud
lubrikačného
gélu.

Špeciálny
hudobný hosť,
Cher.

Ľudské telo.

Malilinké
bradavky.

Naprd paralelný
vesmír.

Grafické násilie,
vulgárny jazyk
a erotický obsah.

Deň, kedy
zaútočili vtáky.

Prsteň moci.

Popol mojej
starkej.

Ľudská
dôstojnosť.

Google.

Moc.

Veľký čierny
penis.

Väčší černejší
penis.

Vyplavená
veľryba.

Krvavý cumlík.

Nízka životná
úroveň.

Jemná kritika.

Kradnutie
nohavičiek.

Vášnivý
španielsky
milenec.

Spleť klamstiev.

Pohŕdanie
ženami.

Šuška.

Cicina.

Ospravedlnenie.

Lúskanie.

Neil Patrick
Harris.

Mlátenie
manželky.

Dinousaurus.

Bosnianski
chovatelia
kurčiat.

Kolotoče.

Samovražedné
myšlienky.

Tanec s metlou.

Deflorácia
princeznej.

Halitóza.

Konzumácia
albínov.

Obrovské
vikingské ženy.

Sfalšované
štatistiky.

Kostlivec
v skrini.

Gandalf.

Geneticky
modifikovaní
supervojaci.

Peter Pan.

Gladiátorské
súboje.

Správna
gramatika.

Historický
revizionizmus.

Neukojiteľná
túžba po krvi.

Len konček.

Levelupovanie.

Doslova si vysrať
oko.

Pozornosť médií.

Moja mačeta.

Psie žrádlo.

Zlovestná hudba
v pozadí.

Pretláčanie.

Rukojemníci.

Vytrhávanie
srdca z hrude za
živa.

Santa Claus.

Šteklenie mieška.

Sexuálna potupa.

Sexy siamské
dvojčatá.

Spomalený
záber.

Ganja koláčiky.

Štatisticky
potvrdené
stereotypy.

Syndróm
vybuchujúcich
hovien.

Dôchodcovská
erekcia.

Ekonomika.

Gulagy.

Diov sexuálny
apetít.

Zakázané strany.

Štikútka.

Zaneprázdnený
dospelák
s množstvom
povinností.

Na počiatku bolo
_______. Tu
povedal Boh:
"Buď _______." A
Boh videl, že je to
dobré.

Čo je sranda, až
kým sa to
nezvrhne?

PICK

Pane, je mi to
ľúto, no do nášho
podniku si
_______ vziať
nemôžete.

Keď _______
nejde
podobrotky, tak
pôjde pozlotky.

Odkedy som zažil
_______,
_______ už nikdy
nebude ako
predtým.

2

PICK

Videli ste bradatú
ženu! Videli ste
horiace kruhy! A
teraz, dámy a páni,
prichádza
_______.

Ako si
kompenzujem
svoj drobný
penis?

_______ sme síce
nakoniec nenašli,
no cestou sme sa
aspoň dozvedeli
veľa o _______.
PICK

Spomienka na
_______ vybledne,
no spomienka na
_______ bude v
našej pamäti žiť
naveky.

Stratil si
_______? Neboj,
mamička ti kúpi
nový.

PICK

Decká, včera som
videl peckový film.
Začínal _______,
potom tam bolo
niečo o _______ a
končil _______.
DRAW 2
PICK

Som mladý,
krásny, na
vrchole svojich
síl a plný
_______.

3

Teraz som určite
zhulený, lebo
nemôžem
odtrhnúť zrak od
_______.

2

Najdrahší vodca Kim
Čong-un, prijmite od
našej dediny
_______ ako prejav
vďaky za vašu
nekonečnú múdrosť.

To je ale
chujovina.
Seriem na
_______.

Japonci vytvorili
menšiu a
efektívnejšiu
verziu _______.

Chalani, náš dom
je v troskách a
všetky pekné riťky
sú u Alberta. Je
čas spustiť
Operáciu _______.

Zakráda sa
nocou. Prahne
po krvi. Nikto nie
je v bezpečí pred
_______.

Ak nezvládaš
_______, tak sa
radšej drž ďalej
od _______.

2

Výmenou za moju
dušu mi diabol
sľúbil _______,
no dostal som len
_______.

PICK

2

2

PICK

2

Zabudnite na
všetko, čo viete o
_______, pretože
teraz sme to
napumpovali
_______!
PICK

Zlatko, dnes v noci
chcem skúsiť
novú sexuálnu
hru. Ty budeš
akože _______ a ja
budem _______.
2

Kniha mesiaca
Báječnej ženy je
"_______ pre
_______: Príbeh
nádeje".
PICK

PARÁDA!
Milujem _______!

2

PICK

2

Každým krokom
k _______ som
stále bližšie a
bližšie k
_______.
PICK

Som taký hladný,
že by som zjedol
aj _______.

O druhej ráno v meste,
ktoré nikdy nespí.
Otvoria sa dvere a
vstúpi ona so svojimi
božskými nohami. Niečo
v jej očiach mi hovorí, že
chce _______.

Keby som bol
kráľom, dával by
som sedliakov do
laty pomocou
_______.

Stal som sa
_______,
ničiteľom
_______.

Dnešná polievka
je krémová s
_______.

Autobiografia
Benedikta XVI: "
_______". Už aj
vo vašom
kníhkupectve!

2

Zdravím, tu Alfonz z
účtárne. Práve sme
si všimli 1200€
položku označenú
ako _______. Môžeš
nám to vysvetliť?

No, ak _______
nie je pre
_______ dosť
dobrý, tak si ho
vezmem ja!

PICK

Si deprimovaný?
Chýba ti energia?
Máš občas pocit,
že celý svet je
proste _______?
Daj si Prozac™

2

PICK

Tvoja mama je
tučná ako
_______.

2

2

Paramount
Pictures uvádza:
_______. Nový film
plný akcie,
romantiky a
_______.
PICK

PICK

Najväčším hitom
tohto leta je
album "_______"
od _______.

Čo zabilo moju
erekciu?

Na tohtoročnú
halloweenovú
párty prídem
oblečený ako
_______.

Vo svojom
rozlúčkovom
prejave Rudolf
Schuster varoval
Slovákov pred
_______.

2

Úplne NAHOVNO
deň. #_______.

Filmový hit tohto
leta! Jeden policajt
hrá fér, druhého
zaujíma iba jedno:
_______.

Čo spôsobuje v
saune trápne
momenty?

Život tam vonku
je skutočne
drsný, preto nikdy
neopúšťam dom
bez _______.

Pacient prijatý s
ťažkým prípadom
_______. Je to
pravdepodobne
výsledok _______.

Ahoj Bravíčko!
Volám sa Jana,
som z Košíc,
mám rada žúrky
a _______.

Pán doktor,
pomôžte mi,
prosím, v zadku
mám _______!

Prečo nemám ani
fuka?

Čujte, smrteľníci!
Som bohom
_______ a
nestrpím
_______.

U nás v Škole pre
mimoriadne nadané
deti nechávame
žiakov objavovať
_______ svojím
vlastným tempom.

Tak, Ferko, čo nám
k tomu povieš?
Toto je už tretíkrát
čo ideš do
riaditeľne kvôli
_______.

PICK

Nechcem sa
chvastať, no na
_______ nie je
väčšieho machra,
než som ja!

2

PICK

2

Jackie Chan musí
vo svojej novej
akčnej komédii
odrážať útoky
ninjov, zatiaľ čo sa
potýka s _______.

Oblek od Armaniho:
800€. Večera pre dvoch
v luxusnej reštaurácii:
200€. Prekvapený výraz
na jej tvári, keď jej
ukážeš _______: na
nezaplatenie.

Nech je DELI
podľa teba!
Priprav sa na novú
DELI s príchuťou
_______.

Dám celé
kráľovstvo za
_______.

Do zbrane! Na
hrad útočí
armáda _______.

Čím chceš byť,
keď budeš veľká
a zrelá?

Čo pred bojom
dodáva odvahu
bojovníkom
kmeňa Zulu?

_______ bolo
včera zaradené na
zoznam Svetového
kultúrneho
dedičstva
UNESCO.

Čo udržiava
dokonalý účes
Stevena
Seagala?

V noci som sa
strhol zo spánku
na _______.

Nový recept
Petra Novotného:
_______ na
paprike.

Nová rozprávka
pre najmenších:
Krtko a _______.

Naše mesto dnes
ako prvé na
Slovensku
rozmiestnilo
kontajnery na
_______.

Vykrádači
hrobiek sa stali
obeťami kliatby
zvanej _______.

_______: a si vo
svojej koži!

Keď mám chuť
na sladké, tak si
vyberám:
_______.

Odborníci na
výživu tvrdia, že
_______ je
bohatým zdrojom
vitamínov a
minerálov.

Jeden _______
vládne všetkým,
jeden všetkým
káže, jeden
všetkých privedie,
do temnoty zviaže.

_______. Keď
musíš, tak musíš.

Ako v Rusku
bojujú proti
_______?
Vidlami.

Preboha, prečo
som celý v
sádre?

_______ je nový
adrenalínový
šport populárny
medzi mladými.

Aj tak budem
_______!

Drahí smútiaci,
zišli sme sa tu,
aby sme dali
posledné
zbohom _______.

Daj si pauzu, daj
si _______.

_______. Najlepší
idú za nami.

_______ je klam
spôsobený
nedostatkom
alkoholu.

Bez _______ sa
človek zaobíde,
no bez _______
žijú len hlupáci.

PICK

2

Gumkáči prestali
variť gumidžús a
teraz frčia na
_______.

_______. To
najlepšie, čo
doma máme.

_______ má rád
každý, no _______
dokážu oceniť iba
skutoční
labužníci.

Sloboda,
rovnosť,
_______.

PICK

♫ Ešte som sa
neoženil, už ma
_______ bije. ♫

Idem si tak v noci
po lese, keď tu
zrazu na mňa z
krovia vyskočil
_______.

Všetci ste
_______, iba ja
som _______.

PICK

Traja pátrači a
_______.

Dva a pol
_______.

Sused včera pri
sadení zemiakov
vykopal _______.

Číňania postavili
Veľký čínsky
múr, lebo sa báli
_______.

Všetci veľmi
dobre vieme, ako
ťažko sa zháňa
_______.

2

_______, to som
nejedol snáď sto
rokov!

2

Kúp si 2 _______
a dostaneš k
tomu _______ iba
za 1€!

PICK

Macocha
uprostred zimy
vyhnala Marušku
von, aby priniesla
_______.

Dva roky v
_______.

Dnes večer
dávajú v kine film
"_______" s
_______ v
hlavnej úlohe.
PICK

2

Ach, čo by som
len dal za
_______!

2

"Mamička, prečo
_______ behá
cik-cak po lúke?"
"Drž hubu a
nabíjaj."

Všetci milujeme
_______ pre jeho
sviežu a
neopakovateľnú
chuť.

Vyhrávali sme, kým na
nepriateľovej strane
bojoval iba _______,
no keď sa do bojov
zapojil aj _______,
všetko bolo stratené.

Mami, môžem
vylízať _______?

A ty si čo urobil
pre _______?

Mal si dnes už
_______? Nie?
Tak to naprav!

_______, Váš
sprievodca
svetom
technológií.

Odkedy som
objavil _______,
neviem to dostať
z hlavy.

Privolaný lekár
obhliadol telo,
konštatoval smrť
a určil jej príčinu:
_______.

Môj životný
entuziazmus sa
obnovil vďaka
_______.

Prečo je more
slané?

Prečo má
medveď krátky
chvost?

Starý kráľ
ochorel a vyliečiť
sa mohol iba
vďaka _______.

Vieš, čo ma tu
zdrží?

Mám geniálny
podnikateľský nápad,
na ktorom zarobíme
majlant - budem
predávať _______ pod
názvom _______.

Psychiater sa
rozhodol liečiť
pacientov chorých
na _______
pomocou _______.

_______, nový
singel od
_______. Práve v
predaji!

Seriem to.
_______ mi za to
nestojí.

Čo je moja
najväčšia fóbia?

Novú reláciu TV
Markíza
moderuje Adela a
_______.

PICK

Nová reforma školstva
v rámci
zdokonaľovania
vzdelávacieho procesu
zaviedla na školách
povinné _______.

2

PICK

"Kde som sa to
preboha ocitol?"
"V _______."

2

Banda idiotov
hrajúca sa s
kartami namiesto
toho, aby sa
socializovali ako
normálni ľudia.

Nadržaný
permoník s
fašiangovým
penisom.

Obrovské
hromady
potratov.

Vpichnutie si
kokaínu do
jednej ruky a
konských sedatív
do druhej.

Žralok s nohami.

Sexi kométa z
Neptúna, ktorá
Zem naveky
zahalí do sexi
oparu.

Napríklad
fajčenie cracku.

Tanečný krok,
ktorý je už
prakticky len sex.

Brutálna
hromada
pavúkov.

Pitie s rozumom.

Hipsteri s anjelskými
hlavami, prahnúci po
prastarom nebeskom
spojení s hviezdnym
dynamom v mašinérii
noci.

Hopkanie hore a
dole.

Ligotavý
kamienok
dokazujúci moju
lásku k tebe.

Šialené oči
užívateľa ópia.

Mierna až silná
bolesť kĺbov.

Konečné riešenie
rómskej otázky.

Naozajstní
mutanti so
zdravotnými
problémami bez
superschopností.

Blízky východ.

Najväčšie hity
Roba Kazíka.

Šaty dole, penis
do vagíny.

Neodolateľne
zvodné šepkanie.

Kôň bez nôh.

Depresia.

Predavač Nota
bene.

Medzidruhové
manželstvo.

Drakulovo
černošské
dvojča.

To, čo by urobil
Ježiš.

Kanál.

Škaredý ksicht
môjho
dementného
otca.

Ugandský
vojenský
diktátor.

Môj nehodný
syn.

Indián
vyšetrujúci
zločiny pomocou
vstupovania do
sveta duchov.

Bozk na pery.

Prd.

Pokojný a
mierumilovný
rozmach Číny.

Šňupanie
kokaínu z
klaunovej
erekcie.

Tri nepretržité
sekundy šťastia.

Pád do záchoda.

Orálny sex hneď
po análnom.

Nejaký Aziat.

Veľkosť môjho
penisu.

Žúrujúci
Ukrajinci.

Nejednoznačný
sarkazmus.

Gec.

Spotené ruky.

10
neuveriteľných
faktov o análnom
otvore.

Tajný recept na
dokonalé
uspokojenie
dámy.

Cukrový ošiaľ.

Prehodnocovanie
každej vety, aby
náhodou nemala
homosexuálny
podtón.

Taká intenzívna
súlož s mŕtvolou,
až znova ožije.

Všetky voľné
babenky.

Ten humus, z
ktorého robia
Májku.

Afrika.

Zachvát eufórie z
uškrtenia tuláka.

Maskáčové
nohavice.

Kinder vajcia
plnené kúskami
detí.

Jašterica, ktorej z
očí strieka krv.

Dôkaz o
existencii Boha.

Fajné cecky.

Explodujúce
holuby.

Môj fetišistický
žalár.

Sociálka.

Hovienko.

Šport.

Slepá
poslušnosť.

Gramatickí
nacisti, ktorí sú
zároveň aj
skutočnými
nacistami.

Mamin nový
priateľ.

Nevydarený
šalát.

Brnenie
budúcnosti.

Nuda.

ROPA!

Vesmírne
megaspermie.

Priveľa kokaínu.

Pohľad na veci z
Hitlerovej
perspektívy.

Neustále
trýznenie
genitálií.

Jožo "Jigga
Jigga" Suchý.

Celé družstvo
akvabel.

Osem teplých
bosorákov
určujúcich módu.

Deväťročné
dieťa.

Zázračný svet
húb.

Oblečenie od
F&F.

Vegetariánske
menu.

Moja prvá
menštruácia.

Naopak otočené
kolená.

Paralýza od krku
nižšie.

Pohľad na to, ako
mi pred očami
vypálili dedinu a
zmasakrovali
rodinu.

Úplne bezpečný
spôsob ako z
pohodlia domova
zarobiť 2000€.

Láska.

Súloženie s
chlapcami v
starovekých
Aténach.

Kozy nebeských
kvalít.

Utrpenie života.

Uctievanie mojej
osoby ako
jediného a
pravého boha.

Zistenie, ako
sexovať s
delfínom.

Kopa
dekoratívnych
vankúšikov.

Sústo
zemiakového
šalátu.

Ruská
supertuberkulóza.

Dôvod
nespáchať
samovraždu.

Účasť na
stredoškolskej
stretávke po
požití ketamínu.

Plynutie času.

Alimenty.

Blbý penis môjho
frajera.

Tiger, ktorý zabil
môjho otca.

Džingischánove
DNA.

Nudný vaginálny
sex.

Neschopnosť
nadväzovať
zmysluplné
vzťahy.

Trojpoľný
systém.

Úplne nový druh
porna.

Pomalé tlačenie
uhorky do
análneho otvoru.

Mudrovanie v
okuliaroch.

HIV pozitívne
opice.

Húf právnikov.

Výstrel z
okoloidúceho
auta.

Neochota veriť v
žirafy.

Riadne
nepríjemné
natrhnutie
konečníka.

Obrovský
ufňukanec s
napudrovanou
riťkou.

Plameniak s
odstrihnutými
nohami.

Pravdivý príbeh
imperializmu a
vykorisťovania.

Jednosmerný
lístok do
Letanoviec.

Ockova kreditka.

11. september
2001.

Nezabudnuteľná
birmovka.

Bojovníci za
sociálnu
rovnoprávnosť s
plameňometmi
poháňanými
súcitom.

Božské gitarové
sólo.

Análne
záležitosti.

Čierna huba.

Oral pre
všetkých.

Zjedenie zaživa
Jaroslavom
Žídekom.

Západný ideál
krásy.

Ejakulovanie
živých a
rozzúrených
včiel.

Hokejka môjho
mŕtveho syna.

Zatknutie a
uväznenie.

Ústa plné
konského
semena.

Zmrzlina
zadarmo, kámo.

Tretie oko.

Ďalšia bradavka
na päte.

Kurča s kurími
okami.

Chrcheľ tečúci
po stene.

Protichemický
oblek.

Sedem rokov v
Tibete.

Horlivo
masturbujúci
Frankenstein.

Hydrant
striekajúci
alkohol.

Rozháňanie
demonštrantov
vodnými delami
napojenými na
fekálne vozy.

Hovnocuc.

Metrový jódlujúci
kaktus tancujúci
kankán v
kanadách hrajúci
na balalajku.

Čierna vdova
ukrytá v temnom
zákutí slipov.

Koblo.

Pálenie mravcov
lupou.

Prepichovanie
uší hrdzavým
klincom.

Odseknutá
konská hlava v
posteli.

Flambované
prasacie uši
poliate medom.

Rituálne
obetovanie kozy
počas čiernej
omše.

Opaľovanie
pubického
ochlpenia
zapaľovačom.

Španielska
inkvizícia.

Rytieri, ktorí
hovoria "Ni!"

Zvracajúci kôň.

Cúvajúci had.

Tehlou do hlavy.

Pohmkávanie melódie
piesne "Proč bychom
se netěšili" od
Bedřicha Smetanu na
manželkinom
pohrebe.

Headbang do
rytmu "Wrecking
Ball" od Miley
Cyrus.

Piškóty.

Veverička
nadopovaná
kofeínom.

Sputnik.

Pštros s alergiou
na perie.

Pavol Paška.

Trofej pre
trojnásobného
víťaza Repete.

Dušan Grúň.

Cesnakový
deodorant.

Očné kvapky s
výťažkami z
cibule.

Popíjanie okeny
počas
protialkoholickéh
o liečenia.

Operácia
hlasiviek cez
análny otvor.

Plytký hrob.

Mastodont.

Sombréro

Príliš vulgárny
papagáj.

Daňové
priznanie.

Masáž celého
tela policajným
obuškom.

Štyria tankisti a
pes.

Umieráčik.

Lenivý princ
holdujúci
alkoholu.

Mucha tse-tse.

Pás cudnosti.

Satyr.

Hanobenie
mŕtvoly.

Používanie
šmirgľa namiesto
totaletného
papiera.

Ježibaba po
liposukcii.

Metrové červy z
Černobyľu.

Bludný
Holanďan.

Banány.

Márny pokus
utopiť kapra.

Halucinácie.

Sofistikovaná a
distingvovaná
rozprava s
duchom
Sigmunda Freuda.

Podomácky
vyrobená
atómová bomba.

Hluchonemý
rozhlasový
komentátor
futbalového
prenosu.

Obrnený
transportér.

Dovolenka v
severokórejskom
pracovnom
tábore.

Klystír.

Čierna skrinka.

Rakovina lakťa.

Chrasty.

Chipmunkovia
trpiaci besnotou.

Zarezané
tangáče.

Zaparený zadok.

Alžbeta
Báthoryová.

Juraj Jánošík.

Katolícki kňazi.

IQ hojdacieho
koníka.

Sto rokov
poroby.

Hrdlačenie na
panskom.

Infarkt potom,
ako na vás
spolubývajúci
vystrčil holý
zadok.

Vibrátor na uhlie
veľký ako skriňa.

Nepodarený
pokus ukryť
prdnutie si
zakašľaním.

Vzrušenie pri
pohľade na svoje
vlastné prsia.

Hluchota
spôsobená
extrémne silným
orgazmom.

Frodo.

Thorovo kladivo.

Lesná zver prostestne
pochodujúca pred
parlamentom za
zachovanie
bratislavského
Horského parku.

Verejná
požičovňa
erotických
pomôcok.

Erekcia
spôsobená
učebnicou
matematiky.

Šmolinka.

Ján Hollý.

Defenestrácia.

Kubánske cigary.

Šňupací tabak.

Chlípanie.

Múmia.

Mľaskanie.

Gýčové obrazy
jeleňov v ruji.

Trojhlavý pes.

Dávenie
slimákov.

Vlkolakvegetarián.

Moby-Dick.

Tibor Eliot
Rostas.

Ilumináti.

Smrť.

Pentagramček.

Homeopatia.

Pekelní jašteri.

Hippopotomonstr
osesquipedaliofó
bia.

Môj malý pes
Bobi.

Metronóm.

Makropenis.

Tradičná rodina.

Vtáky v tŕní.

Stokilové vrece
tekvicových
semiačok.

Lentilky.

Olizovanie steny.

Sociálny
experiment.

Anorexia.

Plagiátorstvo.

Diskusie na
sme.sk.

Porno remake
Pána prsteňov.

Zľavové kupóny.

Dildo.

Krovinorez.

Šušťáky.

1. apríl.

Cthulhu.

Lietajúce
špagetové
monštrum.

Fantómové
bolesti.

Sarkazmus.

