
Modrý koník. Always© Infinity
extra savé vložky
s krídielkami.

Emocionálne
vyčerpávajúce
priateľstvo.

Roztrhané
nohavičky.

Krajec chleba
namiesto vložky.

Nekonečný
tampón.

Masturbácia
elektrickou
kefkou.

Tri balenia
polomáčaných
sušienok od
Sedity.

Miery 90-60-90. 3,7 miliardy rokov
evolúcie.

Čierna diera. Úspech v
rozmnožovaní.

Magisterský titul z
religionistiky.

Sex so živým
komentárom
Marcela Merčiaka.

Sekundárne
pohlavné znaky.

Elektorejakulácia
koaly.

Evolúcia
labyrintovej
vagíny.

Zábavné a
zaujímavé fakty o
kameňoch.

Niekoľkosekundo
vý strach z
dôsledkov
globálneho
otepľovania.

Nekonečno.



Fotosyntéza. Tichá
majestátnosť
korytnačky
morskej.

Uránové bane. Skafander plný
prdov.

Miestnosť plná
lesklých vajec.

Sean Connery v
červených
bikinách.

Superhrdina bez
schopností.

Pííp, pííp, pííp.

Pohoďácki
mimozemšťania z
planéty Prímavec.

Rýchly vývoj vedy
s nedoziernymi
následkami.

Muži v čiernom. Frenetické písanie
rovníc na tabuľu.

Veselí roboti
poskytujúci orál.

1000 vajíčok
nakladených v
ľudskom čreve.

Tá baba z Hier o
život.

Dystópia zvaná
súčasnosť.

Koniec seriálu
„Nezvestní“.

Tri prsia. Chewbacca. Vegánska hostina.



Moje vajíčka
natvrdo.

Stôl pre jedného. Šťanková
limonáda.

Samovražda v
školskom bufete.

Polievka z Boleka
Polívku.

Oblizovanie cesta
z babičkiných
prstov.

Degustácia vína. Nepočuteľné
výkriky mrkvy.

Penis máčaný v
čokoláde.

Čistá majonéza na
raňajky.

Trpaslík, ktorý si
chce porovnávať
dĺžku penisu.

Teplý čarodejník,
ktorý všetkých
premieňa na
teplých.

Marihuanový
elementál, z
ktorého sa každý
zhulí.

Nahé kúpanie pri
svetle mesiaca.

Obrnený
dinosaurus.

Hodor.

Čítanie Hobbita
pod perinou
počas rodičovskej
hádky.

Osratá kniha
kúziel a ogrcaný
čarodejnícky
klobúk.

Nagélované vlasy. Spomalený záber
na kozy Pamely
Andersonovej.



Včielka Maja. Hypotéka. Žuvačky Pedro. Spoilery.

Sexi zábava na
nudapláži.

Moja história v
prehliadači.

Neschopnosť
pochopiť druhých
ľudí.

Masáž mačkou.

Komentáre na
YouTube.

Trojročné
zaschnuté
semeno v škatuli
od topánok.

Posledný horcrux
Roberta Fica.

Tá vec na
internete, o ktorej
teraz všetci
hovoria.

Vírivka. Autobus, ktorý
vybuchne, ak
pôjde príliš
pomaly.

V jednom kuse
furt len pizza.

Olizovanie
zadkov.

Herné automaty. Slušná
internetová
diskusia o
politike.

Kozy, ktoré kričia
ako ľudia.

Špehovanie mamy
na internetovej
zoznamke.



Sranie počas
behu v plnej
rýchlosti.

Paralýza po
analýze
internetového
porna.

Dvojmetrový
chlap s metrovým
bongom.

Mäkučký
koberček.

Hlúpy široký
úsmev.

Marihuanové
koláčiky.

Chrumky. Klonovaný Hitler.

Disko Tiso. Kyanidová
tabletka, ktorú
mám vždy pri
sebe.

Nový druh
fúzikov.

Špeciálne
zjednodušené
vydanie Mein
Kampf pre
Mariána Kotlebu.

Kobromet. Penisová príšera,
ktoré si musia
stále honiť, aby
prežila.

Dokonalý chrup. Neľútostivý
ľahostajný vesmír.

Strašidelné dieťa
spievajúce detskú
riekanku.

Prst v zadku. Genetická
predispozícia k
alkoholizmu.

Hovoriaci delfín
študujúci na
Právnickej fakulte
Univerzity Mateja
Bela.



10 000 vreštiacich
tínedžeriek.

10 futbalistov s
erekciou, ktorí sa
plnou rýchlosťou
rútia oproti sebe.

Cestovná taška
plná jašteríc.

Dlhé obchodné
stretnutie bez
zjavného
významu.

Obrovská zbierka
detskej
pornografie.

Inverzný kentaur. Neopodstatnený
negatívny
sebaobraz.

Dobre oblečený a
upravený muž,
ktorý hovorí samé
klamstvá.

Svorka vlkov,
ktorá ťa pomaly
obkľučuje.

Vystrašené tučné
dieťa, ktoré sa
schováva v
kríkoch.

Malý hasič, ktorý
hasí len malé
požiare.

Ženský pohľad na
vec.

Svalnatý Albert
Einstein s
obrovským
penisom.

Všetci tí, ktorých
som zabil.

Starý chlap. Umenie.

Antidepresíva. Faktúra za orál v
temnej uličke.

Atentát na
prezidenta.

Úžasné obrázky
vesmíru.



Vtieravé emócie. Ľudská klobása. Dara Rolins. Sexuálna
príťažlivosť k
malým deťom.

Lovenie pstruhov
ústami.

Žena dojčiaca na
verejnosti s
prsiami ako
bohyňa.

Konsenzuálny
nereproduktívny
incest.

Kritické myslenie.

Popieranie
holokaustu.

Mladá žena
kvitnúca do krásy.

Veľmi neskoré
raňajky.

Súboj jeden na
jedného s gorilou.

Avokádo. Uspokojenie. Boj proti
patriarchátu.

Rozhodnutie
investovať celé
svoje úspory do
Bitcoinu.

Salto zakončené
zvracaním.

Ocko, ktorý sa už
nevráti.

Ukážka
dominancie
močením na
najstaršieho syna.

Požieranie ľudí.



Esmeralda. Proste všetko. Vzájomné
skúmanie si
análneho otvoru.

Feminizmus.

Filmové roly pre
postaršie herečky.

Oprdená tvár. Spotené
semenníky
prilepené na
stehno.

Siahodlhá analýza
literárneho diela.

Toaletný papier
prilepený na
žaludi.

Cirkev. Sex s terapeutom. Teplé myšlienky.

Zbrane. Nenávisť voči
Židom.

Domáca úloha. Použitý tampón.

Včasné
zaľahnutie.

Zhulená mamka,
ktorá našla tvoju
trávu.

Šialene úžasná
vec.

Ľudožravý pes.



Nepretržitý sex. Môj prvorodený
syn.

Sex s vlastnou
mamou.

Popíjanie za
volantom.

Detská práca. Čína. Obrovské gule
plné semena.

Môj sexi zadok v
obtiahnutých
džínsoch.

Opotrebovaná
vagína.

Sex s nebesky
krásnou osobou.

Šťastní oteckovia. ISIS.

Džez. Matika. Menopauza. Duševná porucha.

Sexuálny násilník. Neskoré štádium
demencie.

Desivé hrmenie. Trtkanie.



Nevedomý sex s
koňom.

Fašírky. Slniečkári. Mexická
reštaurácia.

Nenávisť k ženám. Lentilky zmiešané
s tabletkami.

Rodičovské
hádky.

Sestrine sexi
kamarátky.

Môj zomierajúci
psík.

Veľký penis a
veľké bohatstvo.

Klitorálny
orgazmus.

Naše dieťa.

Právnici. Orál-párty, ktorá
sa vymkla spod
kontroly.

Penis namiesto
jazyka.

Jazyk namiesto
penisu.

Sexuálne
otrokyne.

Viktor Orbán. Pozvánka na
grupák.

Tlstá žena v
priesvitných
legínach.



Politická
korektnosť.

Minimálna mzda. Tribadizmus. Pavúk so 16
nohami.

Vuvuzely. Predčasná
ejakulácia.

Vyvrhnutie
natráveného
vrabca.

Jedlo lepšie než
sex.

Parochňa z
pubického
ochlpenia.

Dospelák na
nočníku.

Pevné prsia. Kuskus.

Diskotéka v
školskej jedálni.

Ty. Ja. Nabúchaný
svalovec.

Sledovanie ľudí
pri jedle.

Voda. Nahovno manžel s
dvomi
nepodarenými
deťmi.

Roztomilé
kuriatka.



Pásomnica. 20 €. 30. narodeniny. Stromy.

Smradľavé
dievčenské prdy.

Trojhodinová
penetrácia.

Vietor. Komunita LGBT.

Rwandská
genocída.

Hamburger z
delfína.

Tajomstvo
húževnatých
vlasov.

Tajomná hmla.

MILFky z
Humenného.

Vláda Slovenskej
republiky.

Slovenská armáda
v plnej zbroji.

Marginalizácia
škaredých ľudí.

Horiace trosky
Medzinárodnej
vesmírnej stanice.

Klaun, ktorý ma
sleduje už od
obchodu.

Telo
päťdesiatnika.

Baby mrkvičky
napchaté v zadku.



Vzťah medzi
ženou a jej
koňom.

Padajúce jesenné
lístie.

Tá krava! Obchod s bielym
mäsom.

Strach a nenávisť
v ľudskom srdci.

6-ročné dieťa v
McDonalde.

Penis ukrytý vo
vrecku s
pukancami.

Najlepší frajer na
svete.

Trúbiaci kamión. Vypustené psy. Usáma Bin Ládin. Vlog 10-ročného
„YouTubera“.

Plesnutie po
guliach v okamihu
vyvrcholenia.

Ukazovanie
vagíny všetkým
naokolo.

Presvedčenie, že
som DJ.

Fajný penis.

Vogónska poézia. Stoly. Vtipný sexi chlap. Hentai s Vílou
Amálkou.



Predčasné
vyzliekanie sa.

Prázdna
peňaženka.

Tvorba Táne
Keleovej-
Vasilkovej.

Začiatok hustej
párty.

Mladistvý
primátor.

Čosi fakt divné. Zadrhnutie sa
pohárom vody.

Drogy.

Výstupná kontrola
v továrni na
vibrátory.

Húlenie 24/7. Plná riť
cukroviniek.

Nutkavá potreba
mať stále pravdu.

Sójové latte. Pravdepodobný
moslim.

Riadne dlhé a
zakrútené
hovienko.

Darca orgánov na
motorke.

Náboje. Rakovina. Dojčenie
desaťročného
dieťaťa.

Otrasná matka.



Výlet do lesa
spojený s
ochutnávkou
halucinogénnych
húb.

Chutnučkí
chlapčekovia.

Krém na
nesmrteľnosť.

Starká, ktorá
zabudla svoje
meno.

Kaleráb. Spoločný nedeľný
obed ako v
normálnej rodine.

Ohromujúca
ponuka syrov.

Nový čas.

Poriadna ženská. Utláčaný národ s
prekypujúcou
kultúrou.

Rituálny kúpeľ v
menštruačnej krvi
a tanec okolo
prastarého duba.

Ejakulácia do
nesprávnej
manželky.

Šošovicový
prívarok.

Milión aligátorov. Matrix. Dôležité novinky o
Štefanovi
Skrúcanom.

Výstrel z dela. Konečník
naplnený
cementom.

Nudná partička
Kariet proti
ľudskosti.

Nezabudnuteľná
noc plná vášne.



Sova. Sexuálna
abstinencia.

Detstvo strávené
v temnote pivnice.

Naivný pokus
splodiť dieťa
močením do
priateľkinho
konečníka.

Pipina. Besnota. Čítanie celých
podmienok
používania.

Pártychtiví roboti.

Horiaci rozkrok. Náhla strata
penisu.

Zubár. Intenzívny sex
dvoch veľrýb.

Ukameňovanie. Prievidza. Prváčikovia. To, čo si želá moja
mama.

Osratý koberec. Erotogénne
miesta rôznych
tvarov a farieb.

Charizma Roberta
Kaliňáka.

Pitie mlieka
priamo z vemena.



Veľký chlapec. Rieky červené od
krvi neveriacich.

Moc temnej
strany.

Masívny konský
penis.

Poklad ako z
najdivokejšieho
sna.

Neprítomný
pohľad.

Fiat Multipla. Ochromujúca
sociálna úzkosť.

Názory Zuzany
Plačkovej.

Bravčový Kebab. Rinčanie zbraní a
rev mocných
bojových zvierat.



Každý hráč musí
teraz pozerať na
cára a robiť zvuky,
akoby zjedol
niečo chutné.

Čo najviac
vystihuje nášho
aktuálneho cára?

Môže mať žena
naraz kariéru aj
_____?

Novinka od
Mattela: Barbie s
_____!

o.b. ProComfort:
Nenechajte si
menštruáciou
pokaziť _____.

_____ ma vždy
dostane do varu.

Najnovší výskum
v časopise Nature
ukázal, že _____ je
v malých dávkach
prospešné.

Tak, milí študenti,
oblečte si plášte
a nasaďte si
okuliare. Dnes sa
naučíme niečo o
_____!

Prevratný objav!
Vedcom sa
v laboratóriu
podarilo vytvoriť
_____!

Čo naozaj zabilo
dinosaury?

Strach vedie k
hnevu. Hnev vedie
k nenávisti.
Nenávisť vedie k
_____.

Na Zem sa rúti
asteroid! Zastaviť
ho môže jedine
_____.

Čo je odpoveďou
na základnú
otázku života,
vesmíru a
všetkého?

Je po všetkom!
_____ sme
mimozemskej
civilizácii ukázali
skôr, než na to
bola pripravená!

Som z budúcnosti
a mám pre teba
jediný odkaz:
musíš okamžite
prestať s _____.

Ach zlatko, tvoje
grgy voňajú ako
_____.

Nezmeškajte novú
šou Kamily
Magálovej:
Tajomstvo mojej
_____.

Čašník! Môžete
odniesť tú
polievku? Chutí
ako _____.

Nakoniec drak
nebol vôbec zlý.
Chcel len _____.

Po skončení 7.
série Hry o tróny
sa režiséri pustili
do natáčania
seriálu s názvom
„Hra o _____“.



Ako trávia čas
nesmrteľní
elfovia?

Princeznú, ktorá
spala tisíc rokov,
zobudilo až _____.

Tvoj otec bol
mocný čarodejník
Harry. Zanechal ti
po sebe vzácny
_____.

Jim Carrey dokáže
imitovať aj _____.

Filmoví kritici
zhodnotili, že film
„_____“ bol zle
napísaný a ešte
horšie nakrútený.

Ako som
pomenoval/a
svoje genitálie?

Nič nepovie
„Milujem ťa“
lepšie než _____.

Na temnom webe
si môžete
objednať aj _____.

Všetci na teba
zazerajú, pretože
si _____.

Posledné slová
Adolfa Hitlera pred
prehltnutím
kyanidovej tabletky:
„Neľutujem nič.
Teda až na _____.“

Posledný film
nacistickej
režisérky Leni
Riefenstahlovej sa
volal „Triumf
_____.“

LSD + _____ =
veľmi zlá
skúsenosť.

Pripomienka v
kalendári: _____
už o desať minút.

Nemôžeme si
dovoliť zaplatiť
vás, ale môžeme
vám ponúknuť
_____.

Keď na prvý raz
nepochodíš, skús
_____.

Čo predpisovali v
päťdesiatych
rokoch lekári na
liečbu
homosexuality?

Neexistuje Boh.
Je len _____ a
potom smrť.

Ak je _____ zločin,
tak ma zatknite!

Čo naveky ukončí
rasizmus?

Vieš kto ešte mal
rád _____? Hitler.



Neuveríš, čo mám
vo vagíne. _____.

Darovaním 10 €
zachránite toto
dieťa pred _____.

Čo zo mňa
spravilo
kotlebovca?

O čom spievajú
veľryby?

Princezná
pobozkala žabu a
tá sa premenila na
_____.

Ona je ako chlap.
Má rada pivo,
futbal a _____.

U nás si ruky
nepodávame.
Ruku používame
na _____.

Pozor na malého
Doda. Vraj
pomocou _____
zabil chlapa.

Neverím v Boha.
Verím v _____.

Možno vyzerám
priemerne, ale
v posteli som ako
_____.

Bola to non-stop
sexpárty. Keď
skončila, môj
zadok vyzeral ako
_____.

Prepáčte, vaša
poistka nekryje
zranenia
spôsobené _____.

Nie! Nie! NIE!
Nedovolím, aby mi
_____ zruinovalo
svadbu!

Mamičkin zoznam
úloh: Kúpiť jedlo,
vybaviť _____,
odviezť syna na
tréning.

To bol ale deň!
#_____
#superzivot

Mimoriadna
správa na TA3!
V parlamente
dnes schválili
_____.

Neznášam moderné
umenie. Včera som
v galérii narazil na
_____ a nebol som
si istý, či je to
exponát alebo nie.

Mal som hrozný
sen, otče. Videl
som rúcajúce sa
hory, padajúce
hviezdy a _____.

Čo je úplná škoda
času?

Odkedy máme na
tanečnom parkete
_____, didžiny sú
omnoho
divokejšie.



Najvyhľadávanejši
a otázka na
Googli: „Prečo
mám _____?“

Väčšina Slovákov
by nikdy nevolila
človeka, ktory má
_____.

♫ V dolinách
_____ vonia viac
ako tráva. ♫

Štyri hlavné
cnosti: čestnosť,
striedmosť,
usilovnosť a
_____.

Čo majú susedia v
pivnici?

Radšej sa vráťte,
odkiaľ ste prišli. U
nás nestrpíme
_____.

Za každým
mocným
človekom sa
skrýva _____.

Neboj sa, bude
lepšie. Ja žijem s
_____ už 20 rokov.

Pochytajte sa za
ruky a uprite
pohľad na
sviečku. Cítite tu
prítomnosť
_____?

Prvé rande –
večera. Druhé
rande – bozk.
Tretie rande –
_____.

Robím ako kôň a
čo nájdem doma
keď sa vrátim z
práce? _____!

Žiaľ, nedalo sa nič
urobiť. Váš syn
podľahol _____.

Osamelý Janko
netušil, že za
tajnými dverami
na povale ho bude
čakať nový
kamarát: _____.

Ak ťa v puberte
zastihne nutkanie
na _____, je to
úplne normálne.

Nedokážem žiť
bez Facebooku,
čokolády a _____.

Je mi jedno, či si
_____. Tu musíš
makať!

Posledná skúška
ninjov – vydržať
_____ bez vydania
hláska.

Ako malí sme sa
hrávali na _____.

Čo mi najviac
prekáža na mojom
partnerovi?

Som Martin
„Pyco“ Rausch a
vítam vás pri
sledovaní
„Slovensko hľadá
_____“.



Tisíce Slovákov
denne zápasia s
_____.

Ak chceš to
povýšenie,
predveď mi _____.

10 najväčších
_____ na svete.
Číslo 7 vás
zaručene šokuje!

Z ČSSR som
emigroval len
s _____ a _____ v
batohu.

PICK 2

Novinka v
miestnej čínskej
reštaurácii: _____
na _____.

PICK 2

Ako opraviť
_____? Použi
_____.

PICK 2

Potrebujem ťa tak,
ako _____
potrebuje _____.

PICK 2

_____:
zoznamovacia
aplikácia pre
_____.

PICK 2

Dnes Ničitelia
mýtov zistia, ako
dlho vydrží _____
pôsobenie _____.

PICK 2

Pri simulácii
Veľkého tresku
v urýchľovači častíc
vedci pozorovali
zrážky medzi _____
a _____.

PICK 2

Objavili sme silnú
koreláciu medzi
_____ a _____.

PICK 2


