SÅ HÄR GÖR DU
DITT EGNA RACKARE
1. Ladda ner den här PDF:en. Det har du redan gjort. Bra jobbat!
2. Hitta en skrivare. Även om korten nästan bara är svartvita blir resultatet
bättre i en färgskrivare.
3. Skaffa 30 A4-ark av det tjockaste vita pappret din skrivare klarar.
Vanligt skrivarpapper är 80gsm tjockt. Spelkort är 300gsm.
5. Skriv ut korten. De är på sidorna 3-32 i det här dokumentet.
4. Skriv helst ut baksidorna också. Det kommer både bli mycket snyggare
och lättare att skilja på kortsorterna. De finns på sida 33 och 34.
5. Skär till korten. Ta din tid. För bästa resultat använd inte verkligen inte
sax utan pappersklyv eller linjal och brytbladskniv. De 600 korten mäter
50*50mm.
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SÅ HÄR SPELAR DU
RACKARE
SKILJ DE SVARTA OCH VITA KORTEN FRÅN VARANDRA.
VÄLJ NÅGON SOM BÖRJAR VARA RACKARKUNG.
GE SJU SVARTA KORT TILL VARJE SPELARE.
RACKARKUNGEN DRAR ETT VITT KORT OCH LÄGGER DET PÅ
BORDET.
ALLA SPELARE UTOM RACKARKUNGEN LÄGGER UT ETT AV SINA
SVARTA KORT MED TEXTEN NERÅT.
RACKARKUNGEN BLANDAR DE SVARTA KORTEN OCH LÄSER SEN
HÖGT UPP MENINGARNA EN FÖR EN.
DET KORT RACKARKUNGEN TYCKER ÄR ROLIGAST VINNER.
DEN VINNANDE SPELAREN FÅR DET VITA KORTET SOM POÄNG.
DRA FLER KORT SÅ ATT ALLA HAR SJU SVARTA KORT IGEN.
DET ÄR ALLT.
TUREN SOM RACKARKUNG GÅR VIDARE OCH DEN SOM FÖRST HAR
TIO VITA KORT VINNER SPELET.
TAGGA SPELANDET MED #RACKARE. VI KOMMER IBLAND GE BORT
SPEL TILL FOLK VI SER SPELA.
GLHF!

Min mest romantiska dejt innehöll
en ﬁnare middag
och ______.

Snart på bio, ”_____
– andra sommaren”!

Missbruket av
______ sprider sig
nu bland svenska
ungdomar.

Tantrasex har lockat
en helt ny publik
med ställningen
”______”.

Hade det inte varit
för EU hade vi
svenskar idag främst
arbetat med ______.

Världens populäraste porrsajt:
www._______.com

När toalettpappret
är slut använder jag
______.

Robin är för Batman
vad ______ är för
kungen.

Jag är helt säker på
att ______ är nästa
modetrend på
svenska skolgårdar.

_______ är det
absolut bästa
partytricket.

Kungens nickname
på Instagram är
______.

Efter fotbollen planerar Zlatan att satsa
på ______.

Nästa års Melodifestival kommer att
ledas av _______.

Filip och Fredriks
nya program på
Kanal 5 kommer
uteslutande att
handla om ______.

Min partner trodde
att jag var otrogen,
men det var bara
______.

______ är bästa
bakiskuren.

Bör jag oroa mig
över att mamma har
gillat ”_______” på
Facebook?

Nu har man hittat
Stieg Larssons
okända manuskript
till ”Män som hatar
______”.

Till skolutﬂykten
imorgon måste
ni alla packa ner
______.

Istället för tandkräm
använder jag _____.

Carola har donerat
______ till barnen
i Afrika.

Påve Benedictus
ger upp sin tro på
grund av _______.

En kopp kaffe och
______ så är jag
klarvaken.

Vad få känner
till är att Bruce
Springsteen har en
av världens största
samlingar av _____.

Under stenåldern
var det inte ovanligt att männen
gav ______ som
kärleksgåvor till
sina kvinnor.

Sol, vind och _____,
höga berg och djupa
hav.

______ ger mycket
bättre avkastning
än vanligt pensionssparande.

Mannen som kunde
tala med _______.

Forskare i Umeå har
funnit att ________
kan bota AIDS.

Grattis Ystad! Nu
öppnar butiken
”______” på Storgatan.

En man. Ett öde. En
______.

IKEA presenterar:
matbordet ”_____”.

När jag vill slappna
av i underlivet
tänker jag alltid
på ______.

När jag var liten var
jag dödligt förälskad
i ______.

Pensionärer lägger
en allt större del
av sin pension på
______.

______ är charterturistens bästa vän.

Guacamole, salsa
och ______ är den
bästa kombon till
nachos.

Din röntgen visar
tyvärr att du har
_______ i magen.

SÖKES: äldre man
med intresse för
______.

SÖKES: yngre
kvinna som gillar
______.

_______ – Sveriges
mest lästa månadsmagasin för kvinnor.

Robert Aschberg
utbrister alltid
”______” när han
kommer.

Nästa semester ska
jag endast ägna mig
åt ______.

En cheeseburgare
utan ______, tack.

Igår kväll syntes
Martin Timell på
Operakällaren tillsammans med
______.

I fredags överraskade chefen oss med
______.

Jag minns bara att
jag vaknade med
______ och årets
bakfylla.

Det ﬁnns inget
bättre än ______
på pizza!

SÄLJES: ______
i nyskick. Endast
använd två gånger.
500 SEK vid snabb
affär.

I brist på annat äter
jag ofta _______ till
frukost.

För att få bukt med
läktarvåldet har
AIK och Djurgården
anlitat ______ som
matchvärdar.

Ben & Jerrys senaste
glassmak är baserad
på ______.

Glöm GI, nu är det
_______-metoden
som gäller.

Du skall inga andra
gudar hava jämte
______.

Aftonbladet.se byter
domän till _____.se

Glöm Avicii och
Swedish House
Maﬁa – Sveriges
nya house-stjärna
heter DJ ______.

Lagom till sommaren lanserar Absolut
Vodka ”Absolut
______”.

MacGyver gjorde
________ av ett
gammalt tuggummi
och två tändstickor.

Jag kan inte låta bli
att bli upphetsad
när jag tänker på
______.

På Kumla sägs det
att du kan byta
200 cigaretter mot
______.

Säkerhetskontrollens riktlinjer förbjuder nu _______
ombord på ﬂygplan.

Om 1 000 år, när
papperspengar
är ett minne blott,
så kommer vi att
betala för varor och
tjänster med _____.

När jag blir miljardär
kommer jag att uppföra en 15 meter
hög staty till hyllning av_______.

Nästa bok från J.K.
Rowling:

Jag har 99 problem,
men _______ är inte
ett av dem.

I TV3:s nya dokusåpa medverkar
åtta utbrända kändisar som måste leva
med ______.

Klassens studiebesök förstördes
helt av ______.

Nu har Sverige infört nollvision mot
______.

______: smaskens
till sista slicken.

Jag super för att
glömma ______.

I Michael Jacksons
sista ögonblick
tänkte han på ____.

Hej Bullen,

Vita människor
älskar ______.

Min plan för världsherravälde börjar
med ______.

Vetenskapen
kommer aldrig
att kunna förklara
______.

I månadens Amelia:
”Krydda ditt sexliv
– ta med ______ in
i sovrummet.”

Det ﬁnns bara två
saker du kan vara
säker på: döden och
______.

Innan jag kandiderar till statsminister måste jag
förstöra alla bevis
för mitt engagemang i ______.

Röstningen är klar,
och skolans nya
maskot är ______.

Det här är er kapten
som talar. Fäst era
säkerhetsbälten
och förbered er för
______.

Sorgens fem stadier
är förnekelse, ilska,
köpslående, ______
och acceptans.

Harry Potter och
______.

Jag har problem med
______ och skulle
vilja ha ert råd.

I sitt senaste och
svåraste trick måste
Joe Labero klara sig
undan från ______.

Äntligen! En tjänst
som levererar _____
direkt till dörren.

En lyckad jobbintervju börjar med ett
fast handslag och
slutar med ______.

_______. Ashäftigt
i teorin, tämligen
rörigt i verkligheten.

Japanerna har uppfunnit en mindre
och effektivare
variant av ______.

Jag passade aldrig
in på gymnasiet
tills jag hittade
______-klubben.

I framtiden är historiker ense om att
______ orsakade
samhällets förfall.

Smaken är som baken, delad och full av
______.

_____. Den känslan.

______, 15 hp: Linnéuniversitetets nya
heta distanskurs.

Som man bäddar får
______ ligga.

I krig och kärlek är
______ tillåtet.

______ är tjockare
än vatten.

Borta bra men
______ bäst.

Den som väntar
på ______ väntar
aldrig för länge.

_______ är en ond
cirkel.

Den som gapar
efter ______ mister
ofta hela stycket.

SÄPO förhör numer
misstänkta terrorister genom att
upprepade gånger
utsätta dem för
______.

Two Girls One
______.

I Super Mario Bros
till NES kan du få
______ genom att
trycka på A+START.

Snart på en bio nära
dig: Johnny Depp i
Tim Burtons
”______”.

Jag svär på ______
att jag kommer
hämnas din död.

En vis man sa,
”Allt handlar om
sex. Förutom sex.
Sex handlar om
______.”

Låt oss inte komplicera vår professionella relation med
______.

När jag åker in
ska jag se till att få
_____ insmugglat.

I sommar kommer
Marvel att dominera
biograferna med
______.

Allt du egentligen
behöver för att
vara steampunk är
______.

Igår natt bråkade
jag i tre timmar med
främlingar online
om ______.

Jag gnuggade på en
magisk lampa, men
istället för en ande
kom ______ ut!

Litteraturhistoriker
har funnit Astrid
Lindgrens opublicerade manuskript
”______”.

______-klubben
antecknar.

In space, no one
can hear ______.

Vårt enda egentliga
hinder för intergalaktisk rymdfärd
är ______.

På toppen av
Maslows behovstrappa ﬁnner vi
______.

Meningen med livet
är ______.

We are The Knights
Who Say ______.

With great _____
comes great
responsibility.

Ingen tror på att jag
på riktigt är allergisk
mot ______.

På studenten skrev
jag ”______” i allas
studentmössor.

De skickade mig
till skolpsykologen
eftersom jag skrev
en uppsats om
______.

Jag kommer börja
sporta den dag
______ klassas som
en sport.

Liftarens guide till
______.

Min hårddisk är full
av bilder på ______.

Jag kan inte fatta
att de godkände
min avhandling om
______.

Sist jag var ledig
fyllde mina kollegor
mitt kontor med
______.

Jag börjar bli trött
på att behöva förklara ______.

Håller en tv-serie
på tillräckligt länge
kommer de oundvikligen ha med
______.

Internet är till för
______.

Se den läckta videon
om ______. Du kan
aldrig ana vad som
hände sen …

Handelns Utredningsinstitut har
utsett ______ till
Årets julklapp.

Jag har sett min
generations bästa
sinnen fördärvas av
______.

Läkemedelsverket
har precis godkänt
en ny medicin mot
______.

____ made me do it.

Jag är inte rasist,
men jag gillar _____.

Det är borgerligt att
______.

Who run the world?
______!

______. Men det
får man väl inte
säga i det här
landet längre!

Vill man vara ﬁn får
man lida ______.

Allt jag någonsin
behövt kunna har
jag lärt mig av att
titta på ______.

Läkare Utan _____.

Grattis! Som vår
miljonte besökare
har du vunnit
_______!

Nu har Bert Karlsson
hittat ett sätt att
tjäna pengar på
______.

Stockholms elit
betalar hundratusentals kronor
bara för att uppleva
______.

Pengar kan inte
köpa kärlek, men de
kan köpa ______.

Carola har donerat
______ till barnen
i Afrika.

Som nästa trick
kommer jag att dra
______ ur ______.

Det är allmänt känt
att ______ är gatewaydrogen till
______.

______ plus ______
är lika med ______.

Min bäste herre,
Vi beklagar djupt att
vi måste informera
Er att Myndigheten
för ______ har avvisat Er förfrågan
om ______.

Du har inte levt
förrän du har provat
______ och ______
på samma gång.

Mamma ﬂippade
ut när hon tittade
på min webläsarhistorik och hittade
_____.com/_____.

Har du problem
med ______?
Prova ______!

Mitt liv är en brutal
cykel av ______ och
______.

I begynnelsen fanns
endast ______. Och
Herren sade, Varde
______.

Hörni, jag såg en
galen ﬁlm igår kväll.
Den började med
______, sen handlade det lite om
______, och den slutade med ______.

______ kanske
är ﬂyktigt, men
______ varar för
evigt.

Årets hetaste album
är ”_______” av
_______.

I en knipa kan du
ersätta ______ med
______.

______ is the new
______.

17 ______ som ser
ut som ______.

Nu räcker det! Jag
säger upp mitt
Netﬂix. Det ﬁnns för
mycket ______ och
inte tillräckligt med
______.

Till en öde ö måste
man ha med ______
och ______ för att
överleva.

Mobbade ______
med ______.

Lyssna noga min
son. Om du vill hålla
på med ______ så
kommer jag inte
att stoppa dig, men
håll dig borta från
______.

Och Oscarn för
Bästa ______ går
till ______.

______?
______?
A Jedi craves not
these things.

Jag bojkottar _____
på grund av _____.

______ är som
______ på syra.

Varför kan jag inte
sova om natten?

Vad är nästa Happy
Meal-leksak?

Vad blir bättre med
åldern?

Vad är Iron Mans
hemliga nöje?

Vad hjälper kungen
att varva ner?

Hur håller jag mitt
förhållande vid liv?

Vad tycker mormor
är stört, men ändå
märkligt oemotståndligt?

Vad förstörde mitt
förra förhållande?

Pappa, varför gråter
mamma?

Vad sabbade stämningen på orgien?

Vad är kvinnans
bästa vän?

Vad är det som
luktar?

Vad är min hemliga
superkraft?

Varför är jag kletig?

Vad döljer mina
föräldrar för mig?

Vad vill du inte hitta
i din pyttipanna?

Vad har gjort livet
svårt för nudistkolonin?

Hur kompenserar
jag för min mikropenis?

När jag trippade på
LSD förvandlades
______ till ______.

Vad är roligt tills det
blir obehagligt?

Vad tänker gatumusikanten som
spelar samma låt
om och om igen på?

Hur förlorade jag
alla mina Facebookvänner?

Med ______ får
man alltid ligga.

Vad med livet idag
skulle vara svårast
att förklara för en
person från 1950?

Vad skulle du
använda en tidsmaskin till?

Vad är det som
låter?

Den som ger sig in
i leken, får ______
tåla.

Den enes död, den
andres ______.

Då plockar Skalman
fram ______ ur sitt
skal.

Studier visar att
labbråttor navigerar
labyrinter femtio
procent snabbare
efter att de utsatts
för ______.

I förberedelse för
sin senaste roll
hängav Gustaf
Skarsgård sig åt
______.

Vädret imorgon
präglas av spridda
regnskurar och
______.

Min exfru.

Zlatan.

Bajamajor.

Lokala parkbänksfyllon.

Ännu ﬂer jävla
hipsters.

Bonde söker fru.

Ljummen burköl.

Tamagotchis.

Fäbodjäntan.

Svanktatueringar.

Dagen efter-piller.

Kineser.

Förkylda dagisbarn.

Thailändska helkroppsmassager.

Björnes magasin.

Bolibompa.

Döda krukväxter.

Äcklig skolmat.

Oborstade tänder.

Känslan av att vara
iakttagen.

Tourettes syndrom.

Ett kilo mjöl.

Medelålders män
på ﬁxed gear-cyklar.

Lattemorsor på
barnvagnssafari.

Bulgariska bärplockare.

Tonårsgraviditet.

Hets mot folkgrupp.

Knullkompisar.

Justin Bieber.

Färgen indigo.

Rohypnol.

Viagra.

Rävskabb.

Marsvin.

Navelludd.

Öronvax.

Mumindalen.

Män som hatar
kvinnor.

Smygrasister.

DILF.

Sverigedemokrater.

Lajvare vilse
i skogen.

Ålderdomshem.

Vinterkräksjukan.

Otvättade lakan.

Stålmannen.

Surdegsbröd.

Fredagsmys.

Gorby’s piroger.

Nudister.

En samling
Backstreet Boysaﬃscher.

En påse magiska
svampar.

Njurtransplantationer.

Socionomernas
Riksförbund.

En behå av renaste
guld.

Kung Ludvig XVI:s
huvud.

Bananer i pyjamas.

Roliga timmen.

Skattefuskande
politiker.

Krossade dokusåpadrömmar.

Gladporr.

Lisebergskaninen.

Bukfetma.

10 000 tyska bögar.

Vuxenblöjor.

Mitt ofödda barn.

Kattungar på
YouTube.

Angry Birds.

Att ta pengar ur
kollekten.

Massförstörelsevapen.

Facerape.

Bokhyllan Billy.

Selﬁes.

Hashtags.

Instagram.

Golare utan polare.

Porrsurfning.

Kanye Wests självförtroende.

Bulimi.

Gäddhäng.

Dubbelhaka.

Korvfest.

Julafton på psyket.

Kanelbullens dag.

World of Warcraft.

Stålmannenkalsonger.

Mikael Persbrandts
humör.

Runkbulle.

50 kilo kokain.

Bullens pilsnerkorv.

Alexander Bard.

Mjukporr.

Mjukglass med
strössel.

Aftonbladets
fredagsbilaga.

Daimkryss.

Lyxprosituterade.

Ändtarmssköljning.

En fest med alla du
legat med.

Brun-utan-sol.

Trasiga Happy
Meal-leksaker.

Salmonella.

Strävt dasspapper.

Håriga leverﬂäckar.

En frys full av
hjärnor.

Trevliga grannar
med en familj inlåst
i källaren.

Polska gästarbetare.

Sojakorvar.

Världens starkaste
björn.

Hundbajs.

Löständer.

Mellanstadievaktmästare.

Fluglarver.

Ärvda underkläder.

Kidnappade dagisbarn.

Liggsår.

En ﬁnsk solbränna.

Gangnam Style.

Minnesluckor.

Det perfekta ljudet.

Kvart-i-tre-ragg.

Tomtenissar.

Juholts mustasch.

Bortamatch.

Dinosaurier i hårdplast.

Våta drömmar.

Kroppsvätskor.

Nalle Puh.

Brevbäraren.

Gravplundring.

Hämndsex.

Trasiga själar på
rättspsyk.

Spöken.

Fantasier om
skogshuggare.

Nerkissade tempurmadrasser.

Onani.

AIDS.

Amfetamin.

Anna Maria Corazza
Bildts leende.

Ett blekt anus.

Flöjtsolot från ”My
Heart Will Go On”.

Stephen Hawking
som pratar snuskigt.

Östrogen.

Auschwitz.

Hemlösa.

Mitt sexliv.

När du pruttar och
lite kommer ut.

Oompa Loompas.

Ett deppigt
handjobb.

Att faktiskt stjäla
godis från ett barn.

Vita kränkta män.

Morgan Freemans
röst.

Att bli marginaliserad.

Dåliga livsval.

Hästköttbullar.

Ett foster.

Egentid.

Att vänta till efter
bröllopet.

Att göra det rätta.

Världsfred.

Brangelinas missbildade källarbarn.

72 oskulder.

Hetsätning och
laxermedel.

Gratisprover.

Ett Oidipuskomplex.

Mina inre demoner.

Olof Palme.

Darth Vader.

En trasig kondom.

New Age-musik.

Polisbrutalitet.

En kissfylld vattenpistol.

Pripps Blå.

En hårig pung.

Smält ost.

Halvdant förspel.

Känslor.

Tysk källarporr.

Vikingar.

En organfylld
kylväska.

PMS.

Snorkråkor.

Att förstöra bevisen.

Gandhi.

Urinläckage.

En tidsreseparadox.

Ku Klux Klan.

Tinder.

Att vakna upp
naken på en
parkeringsplats.

Rasism.

Den där prylen
som tränar dina
magmuskler med
elstötar.

Smegma.

Att brutalt slå ner
en maskot.

Att trycka ut en
bebis var nionde
månad.

Ett riktigt maﬃgt
rymdskepp.

Att suga av några
snubbar i en gränd.

Att dricka 24 Red
Bull för att hålla sig
vaken i två dygn.

Hela Internet.

Att nästan ge
pengar till en
hemlös.

Ovillkorlig lydnad.

Halva din ålder plus
fem-regeln.

40 000 miljarder
kronor.

En bakfyllepizza.

Jehovas vittnen.

Stöldgods.

Östermalmstanter
på Segways.

Klimakteriet.

Rövhår.

Mobbade barn med
automatvapen.

Den inkvoterade
minoriteten.

Ett snäppet sämre
parallellt universum.

Prutande Blocketköpare.

Ett ﬂak med fulla
studenter.

Skådespelare som
aldrig åldras.

Scarlett Johanssons
svettiga behå.

Hämndporr.

Historierevisionism.

Gandalf.

Jafar.

Hipsters.

Hicka.

Neil Patrick Harris.

En stor svart kuk.

Självmordstankar.

Stockholmsyndromet.

Tusen Banana Skids.

Tomten.

Snedvriden statistik.

Sexuell förnedring.

Riktigt riktigt höga
tjänstemän.

Dickpics.

Arga tvättstugelappar.

Hen.

Föräldrar som
använder Emojiis
fel, fel, fel.

The Fappening.

Ninjor.

En höggravid
porrskådis.

Att grunka.

Att ta den i tvåan.

Radiotjänst.

Centrala studiestödsnämnden.

En passionerad
latinoälskare.

Ryan Gosling
inridandes på
en vit häst.

Att vara en upptagen vuxen med
många viktiga
saker att göra.

Ödesmättad bakgrundsmusik.

Homeopatiska
läkemedel.

Ett kassaskåp i
huvudet.

Ett ton MDMA i
stadens dricksvatten.

Att vara fett jävla
bäng.

Michael Jacksons
hemliga kassaskåp.

En T. Rex som
försöker bädda
sängen.

Alexandramannen.

Eeeeeeeemil!

Burning Man.

Folkmord.

Afrika.

Channing Tatums
biceps.

Humblebragging.

En skamlös Cards
Against Humanitykopia.

Pga anledningar.

Civilisationens
vagga.

Aftonbladets
kommentarsfält.

Internetberoende.

Ännu en
superhjältes
ursprungssaga.

Comic Sans.

Josef Fritzls andra,
större källare.

Folk som fortfarande har ett
Lunarstormkonto.

Folk som fortfarande säger
”www.” när de
tipsar om en sajt.

En källare full av
svettiga nördar.

När din favoritserie
blir nedlagd.

Victorias hemliga
Downsbarn.

En livstids nagelavklipp.

Brad Pitts adonisbälte.

42.

Rymdens överväldigande tomhet.

Tresekundersregeln.

Singulariteten.

Sveriges samlade
matbloggare.

Samtyckeslagstiftning.

Christina Hendricks
urringning.

En ”bra personlighet”.

Barn som löser
brott och bekämpar
monster.

En miljon likes.

Clickbait-rubriker.

En tvättbjörn med
ett automatvapen.

Sten sax påse.

En hemlig identitet
alla vet om.

Makarna Reinfeldts
läckta sexband.

Filmer som är så
dåliga att de blir
bra.

När du reser till ett
parallellt universum
och inser att du är
den onda versionen.

Sympati-likes.

Supercalifragilisticexpialidocious.

Rasbiologer.

Slapstickhumor.

Offerkofta.

Patriarkatet.

Tantrasex i timmar.

En lightsaber som
inte tar slut.

Adolf Hitler utklädd
till Charlie Chaplin.

Att kunna knyta
ﬂuga.

Att semestra
i Brooklyn.

Att sluta cold turkey.

Tjackballe.

En langare som
vill hänga.

Tre juck, en suck.

En begagnad
Barbara.

Pervojapaner.

Döda föräldrar.

Apokalypsen.

Meryl Streeps
Oscarsamling.

Ragg med tio år
gamla bilder på
Tinder.

Andra våningen i
Turning Torso.

Lagstiftaren.

Förargelseväckande beteende.

En runkstrumpa.

Sista iPhoneladdaren på jorden.

Barnen i Afrika.

Skogsturken.

Tafsande släktingar.

Stålmannens supersäd.

Daddy issues.

En stam krigarkvinnor.

Det skoningslösa
dagsljuset.

MILF.

Att porrsurfa på
bibblan.

Tonårsfylla.

Leif Pagrotskys
skägg.

Ledsna clowner.

Brinnande kors.

Skrikande dagisbarn
på skogsutﬂykt.

Kinabuffé för
69 spänn.

En högljudd förortskvinna.

Chewbaccas frisör.

Frukost till middag.

En högfungerande
sociopat.

När man fattar
referensen.

Det där påstridiga
Microsoft Wordgemet.

Fyndiga wiﬁ-namn.

Chuck Norris.

White Trash.

Emma Watson.

En riktigt cool hatt. Dåliga svenska
komiker.

Avdankade Idolvinnare.

Nakna gamla män.

Spelberoende.

Muterade tonårssköldpaddor.

Kramer efter sex
dubbla espresso.

Lyxfällan.

Fröken Sverige.

En excentrisk
chokladfabriksägare.

Enäggstvillingar.

Nigeriabrev.

Dexter.

Sherlock Holmes. Zombies.

Att ha på sig under-10-pack Intersport- Josephine
Bornebusch.
kläder ut-och-in
strumpor.
för att inte behöva
tvätta.

Nyckelfest hemma
hos din chef.

Michael Nyqvist.

Skurt.

Kjell Bergqvist.

Fredrik Strage.

Mel Gibson på kola.

Nedstämda zoodjur.

Talande leksaker.

Pedoﬁler.

Nazister.

Bukkakke.

Tom Cruise.

Quizkampen.

Tystnaden.

Två cheeseburgare.

En selﬁestick.

Spoilers.

Folkhögskolor i
mitten av ingenstans.

Moderkakan.

Spontan självantändning.

Ett kok stryk.

Moraliska gråzoner.

Jean-Claude Van
Dammes Volvoreklam.

Curlingföräldrar.

Att kissa i kors.

Ineffektiva arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Att tjäna mer på att
föreläsa om entreprenörskap än på
att vara entreprenör.

Vitlöksandedräkt.

Människokroppen.

En 200-literstunna
med glidmedel.

Ömsesidig garanterad förstörelse.

Att vara riktigt grym
i sängen.

Obeskrivbar
ensamhet.

Samuel L. Jackson.

Laserbeväpnade
drönare i stadsmiljö.

Intersektionell
analys.

Ett gäng enhörningar med attitydproblem.

Närproducerade,
ekologiska, rättvisemärkta ingredienser.

Ayn Rands medmänsklighet.

Bag-in-box-vin
i motljus.

SMS-lån.

Radhuslivet.

