
Åhåi, seilmann!
Her har du en helt gratis utgave av Kort på kanten, det 
morsomste tidsfordrivet etter kattevideoer på YouTube. 

Kort på kanten er gitt ut under en såkalt 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International-lisens. Det betyr at du kan 
fritt laste ned, printe, endre, gjenskape og dele Kort 
på kanten slik du ønsker. De eneste kriteriene er at du 
krediterer oss tydelig, og at du må dele ditt skaperverk 
under samme lisens. 

For å lage ditt Kort på kanten-sett anbefaler vi deg å 
kjøpe litt tykkere kopipapir på en bokhandel e.l. og låne 
printeren som står på kontoret til pappa. Den har sikkert 
fine farger. Husk å skrive ut dobbeltsidig.

Det er også et must å ha tilgang til en papirkutter - saks 
er ikke måten å gjøre dette på. Vær også obs på at det 
ikke lønner seg å ta for mange ark av gangen, ellers blir 
ikke snittene rene. Vi har lagt inn streker på baksiden av 
kortene som du kan se etter når du kutter.

Lykke til og god fornøyelse!



Varianter
Spillet kan også sprites opp med en eller flere varianter:

Bestemor
Hvor morsomme er dere egentlig? For å teste dette kan 
oppleser trekke et tilfeldig svar fra hovedbunken hver 
runde til å representere en ukjent spiller - Bestemor. 
Dersom hun vinner, vanker en passende straff til alle som 
leverte hvite kort. Hvis oppleseren glemmer å trekke kort 
for Bestemor, kan straffen heller rettes dit. Straffen 
avtales blant spillerne på forhånd.

Sidesprang

Her går spillet som normalt, men før kortene skal leses 
opp bytter oppleseren ut det røde kortet med et annet fra 
hovedbunken, og leser dette i stedet. God stemning.

Kapitalisme

I denne varianten kan man løse inn røde poengkort i bytte 
mot en straff til en utvalgt motspiller. Type straff og “pris” 
avtales blant spillerne på forhånd. Alternativt kan ett 
poengkort løses inn mot muligheten til å bytte ut opptil 
tre hvite kort fra hånden.

Folkestyre

Er ikke opplyste enevelder helt deres greie? Da kan dere i 
stedet velge å stemme på det morsomste kortet etter 
hver runde. Vinneren blir kortet med flest stemmer - 
oppleseren har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Samspill

Ble sammenkomsten større enn først antatt? Da kan dere 
danne lag, og levere kort to eller tre personer sammen. 
Eller så kan noen gå og gjøre noe annet. 

Spilleregler
Kort på kanten er et skamløst partyspill, der formålet er å 
lage morsomme, absurde og upassende kombinasjoner 
av røde og hvite kort.

Spillet starter med at alle trekker ti hvite kort til å ha på 
hånden. Spilleren dere har minst tro på som vinner, starter 
runden ved å lese opp et rødt kort. De andre leverer så inn 
det hvite kortet de selv anser som morsomst i 
kombinasjon med det røde. Når alle har levert, stokker 
oppleseren kortene slik at ingen vet hvem som har levert 
hva. Det røde kortet leses så sammen med de leverte 
hvite med Oscar-verdig innlevelse. Spillet blir best om 
oppleser gjentar det røde kortet for hvert av de hvite.

Hva var morsomst? Her er det opplesers opplyste enevel-
de som bestemmer. Spilleren som leverte det vinnende 
hvite, får beholde det røde som et poengkort. Runden 
avsluttes med at alle trekker ett hvitt kort slik at man igjen 
har ti på hånden, og oppgaven som oppleser går videre 
med klokken.

Slik fortsetter spillet til dere går lei. Den som har flest 
poeng ved spillets slutt har vunnet, og får rett til å peke og 
le hånlig av de talentløse motspillerne.

Noen røde kort er markert med !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Her leverer alle 
to kort i stedet for ett. Pass på at rekkefølgen på de hvite 
blir riktig ved opplesning.

For kort markert med  1ELG1221 , trekker alle spillerne først 
to ekstra hvite, før de leverer tre kort til oppleser.

Etter runden trekker alle slik at de igjen har ti hvite kort.



Kamelåså. En strykekvartett og 
ni hvite duer.

Kong Harald som 
spiller på slurva.

En hund som 
regelmessig 
forveksles med 
Lassie.

For mye penger. Overraskende faste 
mannebryster.

Snerk. Vasking av 
champagne.

Arbeidsledighet.





Østrogen. Paven. Samer.

Stivkrampe. Svensker. Syden.

Brødrene Dal på 
VHS.

En glinsende og 
solariumsbrun Jon 
Almaas.

Bleier for voksne.





En pakke 
bokstavkjeks.

Bukkehopp over 
taterunger.

Kvinner som ikke får 
orgasme.

Petter Northug. Gåsehud. Truseinnlegg.

Aune Sands erotiske 
novellesamling.

Kjønnsvorter. I 
ansiktet.

Hakkende tenner.





Psykisk 
utviklingshemming.

En blodig smokk. Kjønnsorganet mitt.

Konsentrasjonsleirer. Ligging i skje. En same som løser 
kriminalsaker ved å 
joike.

En utbrent 
partysvenske.

Diplom-Is-mannen. En lege som 
helbreder ved å 
blåse-på.





Et sunt kosthold og 
en aktiv livsstil.

Henging. Et blendende, 
altoppslukende, 
guddommelig lys.

Tomhet, tomhet, 
tomhet og endeløs 
tomhet.

Innvandrere. Bestemors vagina.

En parykk laget av 
det hvite håret til 
trommisen i Vazelina 
Bilopphøggers.

Tone Damli. En 
høyesterettsjustitiarius’ 
senrokokkoinspirerte 
rododendronhage.





Hemoroider. AIDS. Alenefylla.

Alenetid. Amming. Analkuler. Den store 
typen.

Angrepiller. Anriket uran. Apartheid.





Arnold 
Schwarzenegger.

Auschwitz. Testikler.

Bestemor. Bibelen. Bjørn Eidsvåg naken 
foran peisen med et 
glass rødvin.

Blotting. Gamlehjem. Brutale slagsmål.





Pisspreik. Busemenn. Holocaust.

Dobbel penetrering. Ekstremt 
pengeforbruk.

En blodig fornøyelse.

En enorm skuffelse. En finger i toern. En hjelpende hånd.





Undervanns-
hamsteren Bjarne.

Én milliard kroner. En pølsefest.

En fæl oppvekst. En tenåring med 
bolle i ovnen.

Falsk medfølelse.

Fedme. Fisting. Følelser.





Forhud. Fred på jord. Friksjon.

Gisler du kan gjøre 
hva du vil med.

Rusbrus. Gud.

Gull og grønne 
skoger.

Bjørn Terje fra 
Tangerudbakken.

Telefonsex med 
Hans Olav Lahlum.





Piken med 
svovelstikkene.

Internett. Hipstere.

Uteliggere. Testosteron. Hungersnød.

En pliktoppfyllende 
kone.

Incest. Absolutt ingenting.





Jødene. Justin Bieber. Klitoris.

En knullekompis. Telefonsalg. Littebittegranne tiss.

Makrell-i-tomat-
ånde.

Nordnorsk 
temperament.

Meg.





Morkake. NHOs årskonferanse. Nekrofili.

Speider’n. Onani. Overlagt drap.

Pedofile. Penis. Lyskestrekk.





Rohypnol. Russetiden. Selvmordstanker.

Siv Jensen. Smårips. En sokk.

Underlivssopp. Spankulering i baris. En deprimert 
blåhval.





Syke sex-skills. Tissing i buksa. Toern.

Undertrykkelse. Depresjon. Min gigantiske penis.

Sæd. Afrika. Bæsj og tiss.





Hells Angels. En moden fjortis. Postordrebruder fra 
Russland.

Formfett. Hengebrød. Morrabrød.

Smekking av mygg 
med penis.

Fanging av fluer med 
vagina.

En rebelsk 
lukkemuskel.





Glidemiddel som 
viser seg å være lim.

Ole Ivars. Keisersnitt.

Kromosomfeil. Menneskeskapte 
klimaendringer.

Utuktig omgang med 
barn.

Diaré. Japanske gameshow. Smittsomme 
føflekker.





Et fiberrikt kosthold. Fylla. Øm elskov ved 
peisen.

Religion. Fredagstaco. Snikislamisering.

Nynorsk. Jakten på 
kjærligheten.

Naving.





Danskebåten. Plastisk kirurgi. Den lindrende saften 
fra ryggmargen til en 
valp.

Lommetennis. Den stygge 
venninna.

Lakserende virkning.

For mye Möllers tran. Hverdagsrasisme. En knyttet neve.





Den utenlandske 
barndomsvennen 
min som Pappa 
solgte.

Et hissig utslett. Sadomasochisme.

Narkotikamisbruk, 
skilsmisser, bulimi og 
sterk gudstro.

Gratis WiFi. Lommemannen.

Vidkun Quisling. Snåsamannen. Rune Øygard.





Pupper. Underkastelse. Ebola.

Tre liter rent 
drikkevann.

Kondomer kjøpt på 
Fretex.

Buss for tog.

#denfølelsen Mulla Krekar. Beliebers.





Svært mange 
mennesker.

Koranen. Ylvis.

En tannlege med 
Parkinsons.

En dildo av Lego-
brikker.

Finske drikkeleker.

Mat som er så god 
at man vil sy igjen 
rumpesprekken.

Mensensnerk. En elg med snorkel.





Damer med bart. En god, gammeldags 
floke.

Hjemmebrent.

En helt vanlig dag. Facebook. Åpen bar.

Bloggen min. Svigers. Piggtråd.





Fingermaling med 
mens.

Kapprunking på 
hjørnet.

Ping-pong-show.

Tang og tare, flo og 
fjære. Sånne ting.

En fullvoksen kamel. Utlagt tarm.

Slavehandel. Mat. Hyppige turer på do.





Spermtermosen min. Lunsj klokken 11. Alle talefeilene man 
kan ha.

Sølvguttene. En klut med 
kloroform.

Sophie Elise.

Svenske servitører. Romfolket. Melodi Grand Prix.





Det du vet. Sex. Fortrengte minner 
fra barndommen.

Én dråpe Zalo. Flis i urinrøret. Gaffateip.

Tinder. Blåmerker. Abort med brekkjern.





Bare én øl. Barberblader. Masse 
barberblader.

Blant annet flere 
politimenn.

Spontan latter som 
går over til gråting.

Ugler i mosen. Fagbrev som 
heismontør.

En hore uten 
kjønnssykdommer.

Cannabis. Strategisk 
virksomhetsstyring.





Min tredje brystvorte. Krig og fred og sånn. Plutselig spikerfeste.

Flyktninger. Korrekt grammatikk 
og velkonstruerte 
setninger.

Sex med sokker på.

Pinlig stillhet. Briller. Agurk og vaselin.





To fingre i øret. Hårvoks, partydop, 
lightsticks og 
champagne.

Konfigurering av 
trådløse routere.

Dop, gaffatape og en 
hvit varebil.

Hjemmelaget porno. Barnearbeid.

Tubamusikk. Formfett-
sniffekonkurranse.

Hentesveis.





Fleshlights. Hele familien. Krybbedød.

Svartedauden. Fosterhjem. Folkemord.

Salmeboken. Klisterføre. Æresdrap.





Nugatti. Handicaptoaletter. Nazisme.

Håp. Kjærlighet. Skammekroken.

BankID på mobil. Dobørste som 
tannbørste.

Ballesvette.





Gul snø. Et nei som høres litt 
ut som et ja.

Kåte alenemødre i 
nærheten som vil 
treffes i kveld.

Bleieskift, amming 
og smokk.

Masse ord og 
setninger og sånn.

En kontorjobb.

Semi-benner’n. En selfiestang. Impotens.





Store pupper. En barnehageonkel. En mann som liker å 
snakke om følelsene 
sine.

Fylling av rektum 
med maisfrø for 
så å sitte på huk 
over bålet og skrike 
“Varsko her!”.

En mann som forstår 
følelsene dine.

PMS.

To Ibux. Squirtebøtten min. Jahn Teigen.





Candy Crush. Bremsespor. Norske jordbær.

Polske 
jordbærplukkere.

Broren min, som 
også er faren min.

En kamp til døden 
med plastgafler.

En 
morkakesmoothie.

Venner. Mer tennvæske.





Sykt tregt internett. Twerking. En godartet svulst.

En langtekkelig, 
overkomplisert 
og helt urealistisk 
unnskyldning der 
sannheten egentlig 
ville vært helt 
akseptabel.

Den første elefanten 
i verdensrommet.

Fortellinger fra mors 
ville fortid.

Anger over fortiden, 
og bekymringer over 
fremtiden.

Plumbo i trusene. Kokende vann.





Omskjæring med en 
rusten teskje.

Kasa-Obake, 
det japanske 
paraplymonsteret.

Trimming av 
kjønnshårene ved 
å smøre underlivet 
med rekesaft og la 
måkene gjøre sitt.

Det strutser tenker 
på når de onanerer.

Et komplisert system 
av tannhjul og 
trinser.

Ekstremt hard 
avføring.

Penis i glidelås. Økning i 
boligprisene.

Uren hud.





Utrolig mange likes. Sannheten. Barna i Afrika.

Treern. Buffalo-sko og Miss 
Sixty-bukser.

Sigvart Stretto, den 
raskeste skilpadden 
nord for Madrid.

Lese- og 
skrivevansker.

Puberteten. En person.





Heder og ære. Vri-åtter. Kukost.

En yngre, flinkere og 
mer ydmyk versjon 
av meg selv.

Skam. Dårlig samvittighet.

Bare dritt. Et stort headset med 
mye bass.

Ari Behn.





Solfaktor 70. En skikkelig stilig 
hatt.

Et teppe som 
matcher gardinene.

Telemarknedslag. Det du ikke vet. Kinaputter.

Tannregulering. Pappaperm. Neseblod.





Blomster på graven. Manglende 
brekningsrefleks.

Trynet ditt.

Flisete tupper. Higgs-bosonet. Underholdning.

Mamma. Pappa. Selvbruningskrem.





“Diaré på lerret” 
av den store von 
Scheisskopf.

Hæstkuk. Den hårete vaginaen 
min.

En urinblære fylt til 
randen.

Herpesklamydia. Værmeldingen.

Tiss mot tiss. Døde hudceller. En vellykket nakke-
transplantasjon.





En katolsk prest. Et råttent lik. Pappakropp.

Førerkort, klasse B. Gravskjending. Hele underarmen.

Gode vaner. Dårlige vaner. En kuk som sitter 
fast i en rottefelle 
sammen med en 
annen kuk.





God, gammeldags 
lobotomi.

Naboens hund. En flammekaster.

53 kilo sprengstoff. Kokain for å 
våkne, marijuana 
for å stresse ned, 
amfetamin for å 
orke kjøret og et lite 
skudd heroin for å 
sovne.

Radioresepsjonen.

Julefred. Onanering med 
en plastpose 
over hodet, for 
et kvelende godt 
klimaks.

Feil begravelse.





Buksesmekken 
oppe.

Finnmark. Varige mén.

Spedbarn med 
prostatakreft.

De rette insentivene. Rektors rektum.

Svæææære 
landområder.

100% ærlighet. Balletafsing.





Anabole hemoroider. Godt humør. En sexsandwich med 
tre generasjoner.

En thailandsk kone. Stygge, lille Trine. Investeringer med 
høy risiko og lav 
avkastning.

Flesteparten av 
vennene mine.

Uønsket graviditet. Vond lukt.





Timer hos psykolog. Trekkspill, 
furukongler og full 
forvirring.

Farsbestemt abort.

Vondt i kjeven. Cyanidkapsler. Tunga.

Bobleplast. Morra di. Sprit.





Meg og mine 
struttende ører.

Felleskjøpet-dresser. Positivitet og stå-
på-vilje.

En kompis. Pulings! Ståtiss.

Misjonærstillingen. Bulimi. Så mye som mulig.





Randi, formann i 
Mammas syklubb.

Samleie med det 
motsatte kjønn.

En hel tube 
tannkrem.

Hull i tennene. Ølbriller. Navlelo.

Spritkikkert. Penisakupunktur. Luremus.





Mor Teresa. Seksuell trakassering. Piercing i øyelokket.

En inntørket, 
flatbrystet og sur 
kjerring på 46.

Rumpa mi. Et ferdig oppvarmet 
dosete.

Hamster og 
sparkesykkel i 
endetarmen.

Tortur. Midtøsten.





Skrumplever. Jesus. Hitler.

En tampong som har 
gått litt for langt inn.

Rennende maskara. En sædcelle med 
stor sjanse for å ende 
opp som popstjerne.

Det magiske båndet 
mellom en mann og 
hans geit.

En oppsetning av 
Peer Gynt med 
Sputnik i alle rollene.

En forvirrende miks 
av kvalme og kåthet.





Spising, driting og 
soving.

Flass. Humpetitten, men 
også humpetatten.

En skrue og en 
mutter, hvis du 
skjønner hva jeg 
mener.

Arrangert homofilt 
ekteskap.

Tsunamien i 
Thailand.

Våre nye landsmenn. Stemmene i hodet 
mitt.

Uproporsjonalt brede 
hofter.





Et liv uten mening.





_____ er kanskje 
begynnelsen, men 
det ender som regel 
med _____.

Under krigen måtte 
vi ty til _____ som 
erstatning for _____.

Prøvd å selge _____ 
til _____? Penger 
rett i lomma.

_____ og _____. 
Garantert orgasme.

Glem _____. Nå 
er det _____ som 
gjelder.

Det første jeg tenker 
på når du sier _____ 
er _____.

Har du prøvd å 
kombinere _____ 
med _____? 
Himmelsk.

_____ til salgs. Pent 
brukt. Kan også 
byttes mot _____.

Tenk at jeg, etter all 
denne tiden, sitter 
her med _____. Det 
hadde aldri skjedd 
uten _____!





_____ uten _____? 
Skeptisk.

_____ kan best 
beskrives som _____ 
på steroider.

_____ i _____: Som 
hånd i hanske.

Er det 113? Hjelp! 
Hvordan fjerner man 
_____ fra _____ ?

Mamma fortalte meg 
at jeg er et produkt 
av _____ og _____.

Trenden som tar 
Norge med storm: 
_____-_____.

Den beste episoden 
av MacGyver, er den 
hvor han kombinerer 
_____ og _____, for 
å lage _____.

La meg fortelle deg 
om dagen min. 
_____. _____. 
_____.

Hva spriter alltid opp 
stemningen?





Hva ville vi brukt 
tiden vår på hvis 
internett ikke 
eksisterte?

Hva løser alltid 
problemene mine?

Hva er kallenavnet til 
kjønnsorganet mitt?

Hva gir mer og mer 
mening når jeg 
tenker på det?

Røde Kors 
har startet en 
innsamlingsaksjon 
som skal gi _____ til 
barna i Afrika.

I sin mest krevende 
ekspedisjon hittil, 
skal Lars Monsen på 
tur med _____.

Samenes levesett 
ble endret for alltid 
etter at de oppdaget 
_____.

Svensk presse 
melder at Kungen 
har vært på en 
nattklubb der han 
ble observert med 
_____.

Det var først da jeg 
viste dem _____, 
at de innfødte tilba 
meg som en gud.





Da oljeeventyret 
startet for Norge, var 
svenskene fortsatt 
overbevist om at det 
var _____ som ville 
bli det nye store.

_____. Konge i 
teorien, kleint i 
praksis.

Som aktiv 
fotballspiller krevde 
John Carew å alltid 
ha tilgang til _____ 
på benken.

Beklager, på dette 
utestedet slipper du 
ikke inn uten _____ .

Når jeg drar på byen 
for å sjekke damer, 
opplever jeg at de 
bare er ute etter 
_____.

Da Roald Amundsen 
endelig kom fram til 
Sydpolen, ble han 
svært overrasket over 
å finne _____.

Hvis jeg bare kunne 
tatt med meg én ting 
på en øde øy, måtte 
det ha vært _____.

I 1349 var det 
viden kjent at 
Svartedauden best 
behandles med 
______.

En bussjåfør, en 
bussjåfør! Det er en 
mann med _____!





Jeg har flere 
tvangstanker, men 
den verste er at jeg 
ikke kan gå på do 
uten _____.

For at utroskap 
skal være verdt 
risikoen, bør det også 
inkludere _____.

Jeg fant ikke 
kondomer, så jeg 
måtte bruke _____ i 
stedet.

Her koser vi oss 
maks! #______.

Du. Jeg. _____. Nå. Morsdagskort: 
40 kroner. 
Marsipankake: 500 
kroner. Gleden når 
du gir henne _____: 
ubetalelig.

I denne ukens 
episode av 
Luksusfellen møter vi 
Tommy, som har tatt 
opp millioner i SMS-
lån for å finansiere 
_____.

_____. God 
stemning, ass!

Etter måneder med 
subtil dressur, blir 
kjæresten min nå 
sprengkåt bare jeg 
nevner _____.





Kvinne, 44, søker 
noen å dele _____ 
med. Bill. mrk.: 
“Hyggestund”.

Hei, kunne jeg fått to 
kilo med _____? Får 
storbesøk i kveld!

...og derfor skal 
dette nå huskes 
som _____-dagen, 
til minne om alle de 
som gikk fra oss.

På jobben min kan 
vi velge mellom å 
få overtidstillegg, 
avspasering eller 
_____.

Uff, jeg sjekket 
nettbanken etter 
helgen. Skulle 
kanskje ikke brukt så 
mye på _____.

_____: Fordi jeg 
fortjener det.

Burde vel egentlig 
legge meg nå, men 
ti minutter til med 
_____ kan da ikke 
skade!

Med meg som 
statsminister, 
lover jeg at alle 
umiddelbart skal få 
tilgang til _____!

Se hva jeg tegnet, 
Pappa: Det er meg, 
og deg, og mamma 
og _____.





Grensevaktene ble 
litt overrasket da de 
oppdaget at noen 
prøvde å smugle 
_____ inn i landet.

Ah, sommerferie! 
Sol, strender og 
_____.

Høstens sensasjon 
i Oslo Spektrum: 
_____ On Ice!

Tusenfryds nyeste 
attraksjon lar deg 
oppleve _____ i 114 
km/t.

Det vanskeligste 
øyeblikket som 
forelder er å måtte 
snakke med barnet 
ditt om _____.

Det oppstod 
klagestorm fra 
sinte foreldre da 
siste Donald-blad 
inneholdt _____ 
som ukens leke.

Vanligvis ville jeg ikke 
betalt for  _____, 
men er det tilbud, så 
er det tilbud.

Ifølge 
besteforeldrene mine 
er hemmeligheten 
til et langt ekteskap  
_____.

Halla schnuppa, 
vil du bli med meg 
hjem? Jeg kan vise 
deg _____.





Er det en fugl? Er det 
et fly?! Nei, det er 
______.

Handleliste: Melk, 
brød, _____, egg.

Det viser seg at jeg 
faktisk er allergisk 
mot _____. Så sykt 
upraktisk!

Da var 
julebordssesongen 
i gang igjen! Håper 
bare folk holder seg 
unna _____ i år.

Har du _____? Det 
har jeg.

Jeg er riktignok ingen 
lege, men det der ser 
ut som _____.

Jeg hadde lovet å 
vente til jeg ble gift, 
men så oppdaget jeg 
_____.

Tente stearinlys, 
vin i glasset og 
_____: En perfekt 
kjærestekveld.

Jeg skjønner ikke at 
folk blir så hysteriske! 
Det er jo bare _____.





Mmm, en riktig god 
vin. Kraftig nese, 
fyldig kropp. Hint av 
lakris og _____?

Hipsterne tar nå 
avstand fra _____, 
som åpenbart er blitt 
for mainstream.

Den fredfulle 
gudstjenesten ble 
plutselig og brutalt 
avbrutt av _____.

_____ før frokost: 
En perfekt start på 
dagen!

“Do you speak 
English?”, spurte jeg. 
Han bare smilte og 
ga meg _____.

Uten kjæreste må 
man fylle livet med 
andre gleder. Jeg 
bruker _____, og 
trives med det.

Nabovarsel: Vi i 
3C planlegger fest 
på lørdag. Det kan 
inkludere _____, 
men vi regner med at 
det går fint.

Folkeavstemningen 
levnet ingen tvil: 
Norge forbyr _____!

Jeg orker ikke mer! 
Nå må du velge: 
_____ eller meg!





Ledig stilling: Du er 
løsningsorientert 
med gode 
samarbeidsevner. 
Erfaring med _____ 
er et pluss.

Jehovas vitner har 
fjernet sitt strengeste 
forbud, og tillater nå 
_____.

_____ er limet som 
holder vennegjengen 
vår sammen.

Mens folk flest 
arver eiendom 
eller penger, ble 
jeg tilgodesett 
_____ i Bestemors 
testamente.

Bli med på _____-
fest da! Alle andre 
skal!

Jeg sliter litt med å 
finne gleden i _____. 
Tror du _____ vil 
hjelpe?

Endelig! En 
datingside for oss 
som elsker ______!

Det virker kanskje 
utrolig, men til slutt 
fikk jeg faktisk bruk 
for _____.

Kjære Juntafil, jeg 
lurer på en ting. Er 
det normalt å ha 
_____ i endetarmen?




