
Ako si vyrobiť 

Cards Against Humanity 
 

1. Stiahnite si PDF. 

 

2. Vytlačte ho – ideálne na výkres, s hrubším papierom sa lepšie hrá. 

 

4. Povystrihujte / povyrezávajte kartičky. 

 

5. Nájdite si peknú krabičku a napchajte kartičky do nej. 

 

  
Upozornenie 

3. Pre deluxe verziu vytlačte na opačnú stranu čiernych kartičiek 

čierne pozadie, aby sa dali ľahšie rozlíšiť od bielych. 

 

    Hru  je  najlepšie  hrať  v  uvoľnenej  atmosfére  (jej 
dosiahnutie  nechávame  na  vašej  kreativite)  s  priateľmi 
(za  výsledky  hrania  so  starými  rodičmi  /  päťročnými 
synovcami neručíme).
Hra obsahuje vulgarizmy, násilie a sex. 

18+



Pravidlá Cards Against Humanity 

Základné pravidlá 

Na začiatku si každý z hráčov potiahne desať 

bielych kariet. 

Náhodne vybratý hráč začína ako „cár“ (Card Czar) 

a otočí jednu čiernu kartu. Cár nahlas prečíta 

otázku alebo vetu na doplnenie na čiernej karte. 

Každý z ostatných hráčov odpovedá na otázku 

alebo dopĺňa do vety tak, že cárovi podá jednu bielu 

kartu textom nadol. 

Keď sa skončí ťah, cárom sa stáva nasledujúci hráč 

a všetci si dotiahnu do desať kariet. 

PICK 2 (3) 

Na niektorých kartách je napísané PICK 2 (3). 

Pri odpovedaní na tieto karty zahrá každý hráč 

kombináciu dvoch (troch) bielych kariet. Záleží pri 

tom na poradí. 

Ak je cár totálne nemehlo a nevie miešať, môžete 

ich v poradí zaistiť napríklad pomocou 

kancelárskych spiniek. 

DRAW 2 

Na niektorých kartách je napísané DRAW 2. 

Na začiatku ťahu si každý hráč potiahne 2 karty 

navyše. 

Stávkovanie 

Ak vyhráte, svoj bod si necháte. Ak prehráte, váš 

bod ide víťazovi ťahu. 

Obmeny 

CAH sa dá hrať všemožnými spôsobmi. Tu je zopár 

návrhov: 

-  Keď už máte chuť skončiť, zahrajte čiernu 

kartu s nápisom „Vytvorte haiku“. Toto je 

oficiálny ceremoniálny koniec dobrej 

partičky CAH a táto karta by sa mala 

nechávať na koniec. (Pozn.: Haiku nemusí 

sedieť formálne, t.j. 5-7-5 slabík. Stačí, ak 

ho dostatočne dramaticky prečítate). 

 

-  Kedykoľvek počas hry môžu hráči minúť 

bod a vymeniť si ľubovoľný počet kariet. 

Karty z ruky dávajú pritom naspäť do kopy. 

 

-  Keď sa objaví karta s nápisom PICK 2, 

hráči si na začiatku ťahu potiahnu kartu 

navyše. 

 

- Na začiatku každého ťahu vyberte z kôpky 

bielu kartu a zahrajte ju. Táto karta patrí 

imaginárnemu hráčovi, ktorý sa volá 

Miloslav Hlubina. Ak vyhrá, všetci hráči idú 

domov s pocitom nekonečnej hanby. 

 

- Hrajte bez cára. Víťaz každého kola sa 

demokraticky odhlasuje. 

 

- Keď sa zahrajú karty, hráči postupne 

eliminujú karty (každý jednu). Posledný 

nažive vyhráva. 

 

- Namiesto jednej víťaznej karty cár vyberá 

tri, ktoré zoradí. Víťaz získava 3 body, 

druhá 2 body a tretia 1. Zapisujte si body 

 

 

 

 

Cár pomieša všetky odpovede a postupne ich 

prečíta. Ideálne je pred každou odpoveďou opäť 

prečítať čiernu kartu. Cár potom vyberie tú, ktorá sa 

mu najviac páčila. Hráč, ktorý ju zahral si necháva 

čiernu kartu ako jeden bod (Awesome point). 

- Kedykoľvek počas hry môžu hráči vymeniť 

kartu, ktorej nerozumejú. Musia však 

potupne priznam. 

SKLOŇOVANIEAk sa zahrá čierna karta a vy máte viac bielych 

kariet, ktoré by vám pomohli vyhrať, môžete staviť 

jeden zo svojich bodov a zahrať o jednu bielu kartu 

viac. 

 Väčšina čiernych kartičiek očakáva biele 
kartičky v nominatíve či akuzatíve, niektoré sú 
však náročnejšie. POZOR na číslo 
(jednotné/množné).

nezneli dementne. Ak svoju povinnosť 
zanedbáva, ostatní hráči majú právo naňho 
kolektívne ukazovať prstom a nahlas sa smiať.

Dôležitou súčasťou hry je skloňovanie. Je 
hlavnou zodpovednosťou herného cára, aby vety



Čo je najviac
emo?

Varila myšička
_____ v
maľovanom
hrnčíčku.

Oci, prečo
mamička plače?

Počas svojho
detstva vytvoril
Salvador Dalí
stovky malieb,
ktoré zobrazujú
_____.

Ako som prišiel o
panictvo / prišla
o panenstvo?

Čo sa bude používať
ako platidlo o 1000
rokov, keď budú
papierové bankovky
už dávno
minulosťou?

2PICK

Obľúbenou
pochúťkou
Vladimíra Putina
je údajne _____
plnený _____ .

Slovenské národné
múzeum práve
otvorilo interaktívnu
výstavu, ktorej
predmetom je / sú
_____.

Najnovšie
bezpečnostné
opatrenia
zakazujú _____ v
lietadlách.

Škoda, že jediná
vec, na ktorej
fičia dnešné deti
je / sú _____.

_____ je / sú v
Corgoň lige
zakázané, pretože by
to niektorých hráčov
zvýhodňovalo oproti
ostatným.

Čo je Batmanov
tajný pôžitok?

Nová kniha
J.K.Rowlingovej:
Harry Potter a
_____.

2PICK

Áno. _____ je
mŕtvy. Ako sa to
stalo? _____.

Prepáčte,
pančelka, ale
nemohol som si
spraviť domácu
úlohu. Prečo?

2PICK

A Oskara v
kategórii _____
získava _____.

2PICK

A teraz, dámy a
páni, sledujte ako
vytiahnem _____
z _____ .

3PICK

2DRAW

_____ + _____ =
_____ .

Čo som si
doniesol z
Maďarska?

2PICK

1. krok: _____ .
2. krok: _____ .
3. ????
4. PROFIT!!!



A čo teraz? Teraz
si dáme _____.

Zober _____ nie
drogu.

Zatiaľ čo USA a ZSSR
sa predbiehali v ceste
na Mesiac,
československá vláda
vrážala milióny korún
do výskumu, ktorého
predmetom bol _____.

V novom filme od
Disneyho Hannah
Montana prvý raz
narazí na problém
zvaný _____.

Aká je moja
supertajná
schopnosť?

Aká diéta je teraz
in?

Čo mal Vin Diesel
na večeru?

Keď Mojžiš videl,
že s faraónom ani
nehlo, uvalil na
Egypt pohromu,
ktorou bol _____.

Ako dosiahnuť,
aby vás partner
neopustil?

2PICK

Keď som bol
úplne zhulený,
_____ sa zmenilo
na _____.

Povráva sa, že v
Ilavskej väznici
sa dá za 200
cigariet zohnať
_____.

Angelina Jolie
pokrstila svoje
sedemnáste
dieťa "_____".

Poslednou
dobou nosí
Mikuláš zlým
deťom namiesto
uhlia _____.

Životy indiánov
sa navždy
zmenili, keď im
Európania
ukázali _____.

Čo používajú
učitelia ako
motiváciu pre
študentov?

Možno sa taká
narodila, možno
je to _____.

Michael Jackson
vo svojich
posledných
chvíľach myslel
na _____.

Belosi majú radi
_____.

2PICK

Kto nemá _____
má _____.

Prečo som celý
ubolený / celá
ubolená?



Romantická
večera pri
sviečkach sa
nezaobíde bez
_____.

Čo si prinesiem z
budúcnosti, aby
som ľudí
presvedčil, že
som mocný mág?

_____. Iba v
TopShope!

_____ úplne
pokazil náš
triedny výlet.

_____. Najlepší
priateľ dievčaťa.

Milá poradňa,
poslednou dobou
mi robí problémy
_____ a
potrebovala by
som Vašu radu.

Keď raz budem
premiérom,
založím
ministerstvo pre
_____.

Čo predo mnou
skrývajú rodičia?

Čo vždy oživí
párty?

2PICK

Vo svete, ktorý
spustošil _____,
je našou jedinou
útechou _____.

3PICK

2DRAW

Vytvorte haiku.

2PICK

V novom filme
Tima Burtona sa
predstaví Johnny
Depp ako _____ a
Helena Bonham
Carter ako _____.

_____: čím
staršie tým
lepšie.

_____: dobrý do
poslednej
kvapky.

♫ Malé _____
ľúbi Boh, hoc sú
len zvieratká. ♫

Nie je všetko
_____, čo sa
blyští.

V novej sérii
Mojsejovcov
spolu v dome
bývajú zoschnuté
celebrity a _____.

Čo by starkej
pripadalo
znepokojujúce,
ale podivne
podmanivé?

2PICK

Nikdy som
nechápal _____,
kým som
nenarazil na
_____.

Pri sexe rád
myslím na _____.



Čo zruinovalo
môj posledný
vzťah?

Čo je to za zvuk? _____. Presne tak
chcem umrieť.

Prečo som celý
dolepený?

Akú hračku
skrýva najnovší
Happy Meal®?

Čoho je v nebi
hromada?

Neviem, akými
zbraňami sa bude
bojovať v tretej
svetovej, ale v tej
štvrtej to bude
_____.

Čo ťa vždy
dostane s niekým
do postele?

2PICK

TV Doma uvádza:
_____ - príbeh
_____.

_____: Deťmi
odskúšané,
matkami
schválené.

Prečo nemôžem
v noci spávať?

Čo je to za vôňu?

Čo pomáha
Obamovi
odviazať sa?

Zleteli _____ z
Tatry, tiahnu na
podolia, ponad
vysoké hory,
ponad rovné polia.

Muzikál "_____".
Už túto jeseň na
Novej scéne.

No predtým než
Vás zabijem pán
Bond, musíte
vidieť _____.

Výskum ukázal, že
_____ umožňuje
potkanom prejsť
bludiskom o 50%
rýchlejšie.

2PICK

Aké je ďalšie duo
superhrdinu a
jeho poskoka?

Už o chvíľu na
Eurosport.
Majstrovstvá
sveta v _____.

Keď sa stanem
milionárom
postavím 15
metrovú sochu
ktorá bude vyzerať
ako _____ .



♫ Navždy sa
zachová v pamäti
_____. ♫

Z čoho mám
neovládateľné
vetry?

Dôchodcovia
smrdia ako
_____.

Čoho sa
vzdávam počas
pôstu?

Alternatívna
medicína
podporuje _____
pre výrazne
liečivé účinky.

Čo spustili
americké letecké
jednotky deťom v
Afganistane?

Čo obľubuje
Jožo Ráž?

Čo nechceš nájsť
vo svojej číne?

Pijem, aby som z
hlavy dostal
_____.

Imidž je nanič,
počúvaj svoj
_____.

_____, to je moje! ♫ Otvárajte
kasíno, dostal
som chuť na
_____. ♫

3PICK

2DRAW

_____, 10€.
_____, 120€.
_____, na
nezaplatenie

Ak vydržíš až do
večera nepapať,
uvidíš _____.

Pôjdeme do
tankoch a
zrovnáme _____!

Krucinál, zabili
_____. Vy
parchanti!

2PICK

V predabovanej
verzii je namiesto
_____ _____,

_____ zvyšuje
môj pracovný
výkon o 110%.

Bez práce nie sú
_____.

2PICK

Aká _____, taká
_____.



Kýbel plný rybích
hláv.

Ticho. Párky párty. Hladomor.

Mäsožravé
baktérie.

Lietajúce
sexohady.

Ignorovanie
problémov
tretieho sveta.

Sex po telefóne.

Morfujúci Power
Ranger.

Pornohviezdy. 72 panien. Živé publikum.

Časový paradox. Pravá mexická
kuchyňa.

Zlato na krku. Strategický
manažment.

Nesplatiteľné
dlhy.

Dendrofília. Použité gaťky. Kebab do ruky.



Rudolf Schuster. Úplná nahota. Hormonálne
injekcie.

Znášanie vajec.

Pozeranie
večerníčka nahý.

Predstieraný
záujem.

Verejný
výsmech.

Delenie sa o ihlu.

Šušne. Neodvrátiteľná
tepelná smrť
vesmíru.

Zázrak zvaný
pôrod.

Božie zúčtovanie.

Teplé kakauko. Pikachu. Manželkovské
povinnosti.

Macko uško.

AXE dezodorant. Kristova krv. Hrôzostrašné
nehody pri
laserovej
depilácii.

BATMAN!!!



Farmár Urastený aziat. Prirodzený výber. Filmárik a
Filmuška.

Kradnutie
plastových
narcisov z
kabátov na Deň
narcisov.

Nohy Adriany
Sklenaříkovej.

World of
Warcraft.

Swooping.

Obezita. Homosexuálne
ladená
volejbalová
fotomontáž.

Zaseknutá sánka. Dvoriace tance.

Torzia
semenníka.

All-you-can-eat
bryndzové
halušky so
žinčicou za 2,99€.

Olomoucké
syrečky.

Rytmus.

Vyprážaný syr. Útoky
velociraptorov.

Vyzliekanie sa. Smegma.



Alkoholizmus. Päťdesiatnik na
kolieskových
korčuliach.

Gumidžús. Bulimické
praktiky.

Dlhočizné lízatko. Pevnosť Boyard. Deti na
vodítkach.

Odfláknutá
predohra.

Biblia. Nemecké sado-
maso porno.

Horiace vlasy. Tehotné
pubertiačky.

Gándhí. Trápne odkazy v
odkazovej
schránke.

Pravý hák. Pyramída z
odťatých hláv.

Erekcia, ktorá
drží dlhšie než
štyri hodiny.

Moje genitálie. Balenie báb po
potrate.

Veda.



Neopätovaný
orálny sex.

Nelietavé vtáky. Poriadne
šňupnutie.

50 000 voltov
priamo do
bradaviek.

Vyvážené
raňajky.

Rasová
segregácia.

Sladkosti
ukradnuté od
malých detí.

Vilo Rozboril.

Pasívne
agresívne odkazy
na chladničke.

Družstvo
čínskych
gymnastiek.

Zmena
mobilného
operátora na
FunFón.

Cvrknutie si.

"Medzi nebom a
zemou" so
Silviou
Šuvadovou.

Mokré sny. Židia. Moje ladné
krivky.

Silné stehná. Žmurkanie na
dôchodcov.

Majster Proper. Kmeň bojovných
žien.



Jemné
pohladenie
stehna.

Sexuálne
napätie.

Kalašnikov. Lord Voldemort.

Whiskas. Bohatsvo. Sladká pomsta. Pravicový
zlepenec.

Plynatá antilopa. Natalie
Portmanová.

Šáhnutie si. Kamikadze piloti.

Milan Lasica. Dúhový pride. Ťažko pracujúci
spoluobčan.

Sokol s čiapkou
na hlave.

Miništranti. Azuritko. Hnev tak veľký,
až sa vám z toho
postaví.

Vzorky zadarmo.



Správne
rozhodnutie.

Memorandum
národa
slovenského.

Laktácia. Svetový mier.

RoboCop. Justin Bieber. Umpa-Lumpovia. Nemiestne
jódlovanie.

Puberta. Duchovia. Asymetrická
plastika pŕs.

Makarena.

Prstovanie. Igor Matovič. Šups a chrups. Policajná
brutalita.

Josef Fritzl. Decká v skorej
puberte.

Skalpovanie. Nezadržateľný
smiech vždy, keď
sa spomenie
"homo erectus".



Darth Vader. Dr. Iľko. Presne to, čo by
ste čakali.

Nevydarené
odgrgnutie si,
ktoré sa končí
zvracaním.

Vodka s Red
Bullom.

Embryonálne
kmeňové bunky.

Vytŕčajúce prsia. Pandí sex.

Lobotómia. Tom Cruise. Herpes. Vorvane.

Bezdomovci. Pošta pre teba. Incest. 42.

Mím, ktorého
práve chytila
mŕtvica.

Hulk Hogan. Boh. Špáranie sa v
nose.



Urofília. Emócie. Privlastňovanie
si vecí
oblizovaním.

Čúčo.

Placenta. Samovznietenie. Viac než len
priatelia.

Maľovanie na
telo.

Zápach starých
ľudí.

Smrť na
dyzentériu.

Moje úchylky. Vodná pištoľ
plná mačacieho
moču.

Ľudovít Štúr. Objímanie sa. Organizácia
spojených
nádorov.

Amputácie na
bojisku.

Friendly fire. Ivan Gašparovič. Nudná
narodeninová
oslava.

Chrumkavá
černoška.



Miniatúrny koník. Martin Nikodým. Cválanie po pláži
pri západe slnka.

Nová kniha od
Evity
Urbaníkovej.

Osadníci z
východu.

Vzájomne
zaručené
zničenie.

Pedofili. Kvasinky.

Vykrádanie
hrobov.

Pandie
delikatesy.

Katapulty. Chudobní ľudia.

Zničenie
dôkazov.

Odzemok. Sila rytiera Jedi. Utieranie
niečieho zadku.

Svadba, dve deti,
nákupy,
dôchodok, smrť.

AIDS. Fotky pŕs. Übermensch.



Táňa Pauhofová. Domov
dôchodcov.

Zhulené
dôchodkyne.

Scientológia.

Závisť penisu. Modlitba za to,
aby sa všetci
teploši vyparili.

Radovánky. Dvaja trpaslíci,
ktorí serú do
kýbla.

Ku Klux Klan. Džingischán. Piko. Nevoľníctvo.

Cukríky od
cudzích ujov.

Krvilačný Furby. Herecká kariéra
Ibiho Maigu.

Poskakovanie.

Rozhodnutie
vziať
spravodlivosť do
vlastných rúk.

Kompenzácia
dĺžky penisu
veľkosťou auta.

Bukkake. Nešťastný život.



Rasizmus. PMS. PMS. Fajčiaca opica.

Odvykačka. Chýbajúce vajce
Lanca
Armstronga.

Napínanie. Teroristi.

Britney
Spearsová v
päťdesiatpäťke.

Pevný postoj. Veselé
pospevovanie si.

Lepra.

Sex na verejných
WC.

Nálepky na
bradavky.

Detské srdce. Šteniatka!

Prebúdzanie sa
polonahý na
verejnom
parkovisku.

Zubný strojček. Intímne partie
Martinky z Turca.

Aktívne
počúvanie.



Brigáda v Tescu Etnické čistenie. Lokomotíva
Tomáš.

Vyššia moc.

Sex až po
svadbe.

Neopísateľná
stupidita.

Lesklé predmety. Sám diabol.

Auto-
kanibalizmus

Porucha erekcie. Moja zbierka hi-
tech erotických
pomôcok.

Pápež.

Belosi. Chápadlové
porno.

Ján Slota
preoblečený za
opicu tancujúci
za peniaze.

Zle zaspievaný
refrén z "Dnes"
od Tublatanky.

Harakiri. Krasokorčuliar. Podvádzanie na
paralympiáde.

Obetovanie
panny v
rozhnevanej
sopke.



Keanu Reeves. Paviel Rochnyak. Nickelback. Nekonečná
hnačka.

Predplatné na
časopis Muscle &
Fitness.

Deti s rakovinou
konečníka.

Horst Fuchs. Východ.

Porušovanie
základných
ľudských práv.

Chyba 404:
Požadovaná
stránka nebola
nájdená.

Moja famózna
osobnosť.

Nekrofília.

Kentauri. Majster N. Černosi. Pionieri.

Horalky. Kurvy. Postihnutí ľudia. Dojemné príbehy
sirôt.



RoboHitler. Štipľavé prdy. Ďalší priblblý film
o upíroch.

Zamotané
vianočné
svetielka.

Pravý zmysel
Vianoc.

Estrogén. Praženica z 10
vajec.

Ab Tronic: Stroj,
ktorý cvičí za
vás!

Vymočenie
obličkového
kameňa.

Podpazušný
bobor.

Michael Jackson. Kybernetické
vylepšenia.

Chlapi, čo nikdy
nezavolajú
naspäť.

Mor. Masturbácia. Ogrcaná tojtojka.

Vaginálne prdy. Skrývanie
erekcie.

Jedlé spodné
prádlo.

Viagra®.



Príliš horúca
polievka.

Prorok
Mohamed.

Nečakaný sex. Bageta so
semenom miesto
majonézy.

Chľastanie
osamote.

Nemehlo. Viacnásobné
bodné zranenia.

Pokakané
plienky.

Zneužívanie detí. Análne guličky. Straty na
civilistoch.

Prerušovaná
súlož.

Robert Pattinson. Konské mäso. Fakt hustý
klobúk.

Stalin.

Zatúlaný chlp z
ohanbia.

Vysokoškolské
internáty.

Aštar Šeran. Sex odzadu.



Kŕmenie Haliny
Pawlowskej.

Robot, ktorý vie
milovať.

Poriadna
nakladačka.

Veterný mlyn
plný mŕtvol.

Teletubbies. Nosenie spodnú
bielizeň naopak,
aby sa nemusela
tak často prať.

Smrtiaci laser. Sklený strop.

Mraznička plná
ľudských
orgánov.

Americký sen. Chodenie bez
nohavíc.

Keď si prdnete a
trochu vám ujde.

Zmena názoru. Mŕtve bábätká. Predkožka. Saxofónové sóla.

Taliani. Plod. Strieľanie z
pušky, zatiaľ čo
ste po gule
zaborení v
kvičiacom prasati.

Laco Majster
Slova.



Ľudia po
amputácii.

Eugenika. Môj vzťah. Tomáš Maštalír.

Včely? Erotické
poviedky s
tematikou
Harryho Pottera.

Stormtrooperi. Opíjanie sa z
ústnej vody.

Náckovia. Heroín. Stephen Hawking
rozprávajúci
neslušné vtipy.

Mŕtvi rodičia.

Stálosť
predmetov.

Protistojné palce. Maturitné otázky
s erotickým
podtónom.

Motorové píly
namiesto rúk.

Nicolas Cage. Detské súťaže
krásy.

Explózie. Toluén.



Pohľad na Sulíka,
ako ho plnia
héliom a odlieta
preč.

Utláčanie. Éčko. Moja vagína.

Ľudia bez zadku. Najukrutnejšia
vražda.

Opití vodiči. Jej výsosť
kráľovná Alžbeta
II.

Maďarizácia. Spoločenská
marginalizácia.

Goblinovia. Nádej.

Martin Luther
King.

Mikropenis. Moja duša. Deduško
Večerníček.

Vikingovia. Sexy ľudia. Umenie
zvádzania.

Oidipov komplex.



Husi. Extrémne tesné
nohavice.

Slovenská
dychovka.

Nedeľný obed
uvarený z
polotovarov
zohriatych v
mikrovlnke.

Namosúrený
výraz na tvári.

Zrazenie chodca. Volebné právo
pre ženy.

Poškodený
kondóm.

Súdna sieň na
JOJke.

Deti v Afrike. Masaker v
Devínskej Novej
Vsi.

Barack Obama.

Ázijčania, ktorým
nejde matika.

Postarší japonskí
muži.

Ženský
orgazmus.

Homofóbia.

Prechod cez
Červené more.

Arnold
Schwarzenegger.

Oral počas jazdy. Pôsobivé
tehličky.



Jaternice. Apatický lev v
ZOO.

Vrecko so
zázračnými
fazuľkami.

Zlé životné
rozhodnutia.

Môj milostný
život.

Osvienčim. Korytnačka,
ktorá ti obhrýza
koniec penisu.

Termonukleárna
detonácia.

Klitoris. Veľký tresk. Nášľapné míny. Celá Slovenská
filharmónia.

Miniprasiatko v
pršipláštiku a
čižmičkách.

Labutie jazero. Honenie si do
kaluže detských
sĺz.

Pinďúr.

Čas pre seba. Tunel na
Ukrajinu.

Zle načasované
vtipy o
holokauste.

More problémov.



Erotické
predstavy o
drevorubačoch.

Hlas Mariána
Geišberga.

Ženy v reklamách
na jogurt.

Prírodné prsia
Eriky Judínyovej.

Kurva drsný
čarodejník.

Genitálny
pírsing.

Použiteľne
vyzerajúci
transvestiti.

Sexy vankúšové
bitky.

Gule. Babka. Trenie. Kusy mŕtvej
prostitútky.

Tiché prdy. Hnusobstvá
páchané na
malých deťoch.

Bilión eur. Kosmodisk®.

Umieranie. Hurikán Katrina. Gejovia. Ľudská
pochabosť.



Muži. Jehovisti. Facka. Mozgový nádor.

Cards Against
Humanity.

Strach samotný. Lady Gaga. Mliekar.

Smradľavé ústa. Veľká
hospodárska
kríza.

Ukážka toho, že
máš gule.

Rada do života
od Morgana
Freemana.

Škaredý ksicht. Maestro Meliško. Rádio Lumen. Tuční a hlúpi
ľudia.

Ukrižovanie. Svätý pokoj. Žiara tisícich
sĺnk.

Konsenzuálny
sex.



Jednorožec. Sendvič zo
Subway®.

Chupa Chups. Tatko šmolko.

Delenie nulou. Marián Kotleba. Rozbitý iPhone. Bažant Pohoda.

Nintendo Wii. Fifty Shades of
Grey.

BSOD. Obriezka.

Politická
korektnosť.

Moja nová
profilovka.

Babička v
bikinách.

Močopudná
relaxačná hudba.

Siri. Ježiš. Mačeta. Horda zombíkov.
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