Mami, Peťko
povedal, že
Ježiško neexistuje.
Kto ale potom nosí
darčeky?

Na
štedrovečernom
stole nemôže
chýbať _______.

♫ Padá _____
bielučký, na polia
a na lúčky. ♫

PETA podporuje
novú,
humánnejšiu
metódu zabíjania
vianočných
kaprov: _______.

A ocí, bude mať
aj také veľké
zahnuté _______
dohora?

To bol ale
Silvester! Najskôr
_______, potom
_______ a
nakoniec _______.

Milý Ježiško, pod
stromček si
prosím _______.

Aby ste v čarovnej
atmosfére _______
zabudli na starosti
všedných dní a sviatky
prežili čo najlepšie zo
srdca praje _______.

DRAW
PICK

Čo ma hreje
počas zimy?
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Po tom, čo som
na Silvestra
upadol do
bezvedomia, ma
prebudil _______.

PICK

♫ Naše teta peče
léta na Vánoce
_______. ♫
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Tento rok sme sa
rozhodli pre
netradičnú vianočnú
výzdobu. Na stromček
sme navešali _______
a _______.

PICK
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To, že v rybe
môžu byť kosti,
mi bolo jasné.
Ale _______ som
v nej nečakal.

Akú príchuť majú
naše tohtoročné
salónky?

Niekto na Štedrý
deň leje olovo,
niekto dáva peniaze
pod obrus, u nás sa
však praktizuje
_______.

♫ Štedrý večer
nastal, _______
prichystal. ♫

Môžme mať 1000
prianí, túžob a
snov, ale iba
šťastie, _______ a
_______ dáva
svetlo našim dňom.

Tri _______ pre
Popolušku.

Novoročné
predsavzatie: Po
Silvestri sa už
nadobro vzdávam
_______.

Nezabudni si
umyť čižmu! Inak
ti hrozí _______.

PICK
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Kosť zaseknutá v
krku.

Salmonela zo
zemiakového
šalátu.

Kapustnica z
halucinogénnych
húb.

Vianočný punč s
prídavkom moču.

Zadok dopichaný
od ihličia po sexe
pod stromčekom.

Rozmotávanie
vianočných
svetielok.

Ďalší posratý rok.

Uhlie.

Tri kilá poľských
saloniek.

Výplach žalúdka.

Sústavné
prežieranie sa.

Depresia pri
pohľade na váhu.

Ponožky.

Mrázik.

Minuloročná
nepoužitá
permanentka do
posilňovne.

Rozchodová SMS
od frajera
namiesto
vianočného
želania.

Vianočná cover
verzia tvojej
obľúbenej
piesne.

Popoluška, zase
raz tá zasraná
Popoluška!

Apendektonómia
namiesto
Štefanskej
zábavy.

Predvianočný
klystír.

Dezorientovaní
koledníci.

Meter a pol
snehu pred
dverami.

Zapadnutý
odhŕňací pluh.

Tradičná
kalamita
sposobená 5 cm
snehu.

Spokojne si
pohmkávajúci
snežný muž.

Santovi
pomocníci
štrajkujúci za
vyššie platy.

Ejakulovanie do
brady Santa
Clausa.

Kopy listov, ktoré
Satan dostal od
dyslektických a
dysgrafických
detí.

Sud sobieho
semena.

Posranie sa na
pódiu pred 300
ľuďmi počas
spievania
vianočných kolied.

Santa Claus po
liposukcii.

Rasistické vtipy
počas
štedrovečernej
večere.

Fajka od kapra.

Povinné
návštevy u
príbuzných.

Opitý sob
zamotaný do
vianočného
stromčeka.

Vianočný
stromček
ukradnutý z
Hlavného
námestia.

Vypálené
vianočné
svetielka.

Kamene
namiesto
salóniek.

Opitý starý otec
spievajúci pod
stromčekom
nacistické
náborové piesne.

Vianočné piesne
na každom
kroku.

Varené víno z
krabice.

Horiaci vianočný
stromček.

Vianočné
reklamy na konci
augusta.

Zamrznutý
bezdomovec.

Súboj na život a
na smrť medzi
Ježiškom a Santa
Clausom.

George Michael.

Podozrivo
tikajúci darček.

Povianočná
hnačka.

Predstieraná
radosť z
vianočných
darčekov.

Explodujúce
prskavky.

Ohňostroj
otočený dole
hlavou.

Také vetry, že
nimi nafúkate
vzducholoď.

Vražda špicom
zo stromčeka.

Opité
pospevovanie na
polnočnej omši.

Nové domáce
zvieratko
zabalené v krabici
bez dýchacích
otvorov.

Kwanzaa.

Snehulienka vo
výslužbe.

Sánkovačka na
blate.

Nákupy v Tescu
deň pred
Štedrým dňom.

Sviatky strávené
hraním World of
Warcraft na gauči
v garsónke.

