
potrzebne:
- wózek na węgiel z pobliskiej kopalni złota
- nielegalny imigrant z Orientu - szt. 2
- szyny kolejowe przycięte na długość stodoły
- wiaderko
- taboret
- deski na podest

Wykonanie:

W stodole budujemy podest, na który 
wprowadzamy krowy. Pod podestem kładziemy 
szyny kolejowe, na szynach wózek. Do wózka 
wkładamy w kolejności: wiaderko na mleko, 
taboret, nielegalnego imigranta z Orientu nr 1. 
Nielegalny imigrant z Orientu nr 1 siada na 
taborecie, przysuwa sobie wiaderko i zamiera w 
pełnej wyczekiwania pozie. Drugi nielegalny 
imigrant z Orientu przepycha wózek spod jednej 
krowy do drugiej, nucac przy tym:
'Oh, say can you see,
By the dawn's early light,
What so proudly we hailed
At the twilight's last gleaming,...'. 
Nielegalny imigrant z Orientu nr 1, zwany 
również Siedzącym na Taborecie, doi krowy do 
wiaderka.

Sięga po Ciebie karząca ręka 
sprawiedliwości?

Nie możesz odpędzić się od dłużników?
Zagląda Ci w oczy widmo odsiadki?

Już dziś w nocy nasz redakcyjny praktykant 
za niewielką opłatą może:
- zedrzeć Twoje listy gończe ze słupów 
ogłoszeniowych - wersja DeLux
- domalować wąsy i brodę na Twoich 
zdjęciach - wersja Basic.

Nie czekaj aż będzie za późno! Już dziś 
wyślij do nas swój czek gołębem pocztowym.

Witaj w oazie wolnej prasy...pracy...a nie, dobrze było, prasy. Wolnej prasy. My nie ulegamy 
naciskom. Nie liczymy się z faktami. Nie interesuje nas jak było naprawdę. Nie sprawdzamy 

naszych informacji. Nie wierzymy w obietnice przedwyborcze. Nie umieszczamy krzyżowek z 
nagrodami.

Black&White - Twój niezastąpiony towarzysz w podróżach przez prerie!
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Dziś naszym gościem jest szef kuchni w restauracji "Ostatnie Życzenie'. Ze względu na możliwe 
pozwy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po zjedzeniu potrawy wg poniżej 

zamieszczonego przepisu, postanowił nie podawać swojego imienia.

Makaron z grzechotnikiem na ostro

1/4 kubka oleju
3 duże zabki czosnku, starte
1 puszka włoskich pomidorów
1 wysuszona ostra papryczka chili, starta
1 łyżeczka oregano
2 łyżeczki wysuszonej bazylii
2 łyżeczki czarnego pieprzu
1 łyżeczka soli
sok z 1/2 cytryny
300g mięsa grzechotnika
600g makaronu penne

Dusić grzechotnika w wodzie z sokiem z cytryny 
przez godzinę, następnie oddzielić mięso od kości. 
Zmieszać pozostałe składniki (prócz makaronu!), 
dodać mięso i dusić przez następne 30 minut. 
Ugotować makaron al dente. Podawać gdy gotowe.

 
Wpadłeś podczas napadu na bank?

Podwinęła Ci się noga przy kradzieży krów?
Najlepszy przyjaciel Cię wsypał?

Bez względu na to, czy zostało Ci 10 czy 1000 
dni odsiadki, nasz produkt odmieni Twoj los!

Tylko pomyśl, ile rzeczy bedziesz mógł napisać 
na murach swojej celi naszym produktem! 
Koniec z mozolnym drapaniem w scianie 
widelcem, powiedz 'nie' nudzie i monotonii. 
Zamów już dziś, dla stałych klientów rabaty. 
Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk oscypek 
gratis!

oferujemy:
- szkalowanie konkurencji, artykuły sponsorowane, sondaże (do 100% poparcia ustalonej odgórnie tezy), czarny PR, 
ściemnianie, dzielenie włosa na czworo, tendencyjne pytania, recenzje nieprzeczytanych książek oraz szeroki wybór 
chwytów poniżej pasa.
Zapytania cenowe, listy z pogróżkami, niezapłacone rachunki oraz pocztówki z wakacji prosimy kierować za 
pośrednictwem  Poczty Farmerskiej na ręce zastępcy sekretarki kolegi młodszego brata praktykanta, na adres: 
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- pociski dum-dum do colta .45
- jak zrobić podkop w 24 godziny
- przepis na zupę z kaktusa

oraz wiele innych atrakcji dla całej rodziny!



Znajdź jak najwięcej szczegółów różniących poniższe obrazki, żeby wygrać jakąś nagrodę 
(niewiadomo jeszcze co, ale raczej nie będzie to warte tego całego czasu, jaki poświęcisz na 

szukanie tych szczególików). Nie wiadomo tak naprawdę ile ich jest, bo nasz redakcyjny grafik 
wiedział ale nie powiedział, a to było tak:

Black&White czyli Czarny na Białym. strona 3




