ostatni bastion niezależnej* prasy na Dzikim Zachodzie
Numer 3, A.D. 2008. Nakład: tak.
Drogi Czytelniku!

T

rzeci numer B&W ukazuje się w samą porę, by złagodzić skutki kaca po wyborach. Znaczy się
cała redakcja życzy Pani Prezydent wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i słodyczy.
Żeby nie było. W sensie "żeby nie było, że nie życzymy" a nie 'żeby nie było słodyczy". W każdym
bądź razie zapraszamy do lektury. A'propos: jakby ktoś nam chciał pożyczyć słodycze to my bardzo
chętnie.

potrzebne:
- schody (najlepiej w domu sąsiada, który właśnie wyjechał z rodziną na wakacje)
- młotek
- obcęgi
- ręcznik
- pudełko
- duże lustro
Pracę zaczynamy od rozpoznania terenu. Szukamy: wściekłych psów spuszczonych ze smyczy,
pułapek z zapadnią, wilczych dołów, zatrutych hamburgerów itp. Po upewnieniu się, iż teren jest
czysty, wchodzimy do jego domu (przez uchylone okno w ubikacji na przykład). UWAGA: jeżeli
sąsiad ma wychodek na zewnątrz, szukamy innego otwartego okna - oszczędzi nam to wiele
cennego czasu, gdyż nie trzeba będzie robić podkopu.
Lokalizujemy schody na piętro. Jeżeli pod schodami znajduje się schowek, wyciągamy z niego
wszystkie te rupiecie. Jeżeli nie ma, tym lepiej. Za pomocą młotka i obcęgów wybijamy i
wyciągamy CO DRUGI gwóźdź mocujący schody. Wyciągnięte gwoździe chowamy do pudełka przydadzą się podczas remontu naszej stodoły. Ręcznikiem ocieramy pot z czoła - nie jest łatwo
wyciągać te gwoździe!
Po skończeniu zacieramy ślady naszej obecności i wracamy na naszą posiadłość. Czekając na
przyjazd sąsiada ćwiczymy przed lustrem pełne zaskoczenia i współczucia spojrzenia oraz
okrzyki: "Niemożliwe! Te schody wyglądały na tak solidne!" oraz "Dzięki Bogu, że nic Ci się
nie stało!!" jak również "Oby tylko nie wdało się Ci się zakażenie po wyjęciu tych drzazg z
siedzenia..."
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N

a preriach wiosna pełną parą, więc dzisiejszy
przepis powinien przypaść do gustu każdemu,
kto lubi spędzać niedzielne popołudnia na grillu z
rodziną. Co prawda nie da się tego przygotować na
grillu, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by
przygotować to w domu, na następnie stracić masę
czasu i energii na przeniesienie gara na miejsce, w
którym odbędzie się piknik.

Niewypłacalny kontrahent?
Nierzetelny dłużnik?
Nieprzyjazny bankier?
Nieszczery przyjaciel?

Kup im w prezencie
- 0,5kg szarańczy i koników polnych
- warzywa (marchew, seler, pietruszka, itp.)
- masło, sól
- ocet winny
- ryż

Niezastąpione na wyprawach na ryby.

Szarańczę i koniki polne przygotowujemy odrywająć skrzydła, małe nóżki oraz końcową część
tylnych nóg. Głowę odciągamy od tułowia - wraz z nią powinniśmy wyciągnąć wnętrzności. Tak
przygotowane owady gotujemy w posolonej wodzie. Dodajemy warzywa, masło, szczyptę soli i
ocet winny. Gotujemy aż warzywa zmiękną. Podawać jako gęstą zupę lub z ryżem - jako danie
główne.

Przede wszystkim: NIE POMPOWAĆ GO W CELI!!! Ten błąd dość znacznie skomplikował życie
naszego redakcyjnego praktykanta, gdyż zapomnieliśmy o tym wspomnieć w naszej instrukcji.
Kolejna próba, tym razem już z dachu więzienia, była bliższa powodzenia, jednakże ze względu na
dość słaby wiatr balon nie chciał się unieść. Wyrzucenie balastu nie pomogło: balon wzniósł się w
powietrze dopiero gdy wyskoczył z niego nasz redakcyjny praktykant...
Następnym razem postaramy się przygotować nieco prostszy sposób na ucieczkę, gdyż jak widać nasz
przyjaciel ma problemy z praktycznym rozwiązywaniem technicznych problemów....

- zrób to sam: bezdenne koryto
- jak uciec w przebraniu z więzienia w 24 godziny
- przepis na tortille z mięsem sępa
oraz wiele innych atrakcji dla całej rodziny!
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J

ak pewnie pamiętacie, w pierwszym numerze obiecaliśmy, że nie będziemy umieszczać
krzyżówek z nagrodami. Słowa dotrzymujemy: poniżej przykładowa krzyżówka, która nigdy nie
przeszłaby przez gęste sito wewnątrz redakcyjnej kontroli.
P.S. W ramach podpowiedzi umieszczamy 3 znalezione przez nas słowa. Reszty nie znamy, gdyż
redakcyjny grafik popadł w cieżką depresję po tym, jak 58 razy z rzędu nie udało mu się odgadnąć
słowa "KURA" w grze w 'Wisielca' i odmówił współpracy.

Na prośbę wielu naszych fanów umieszczamy
zdjęcie naszego biura. Lokalizacji niestety nie
możemy zdradzić - jednym z naszych
najwierniejszych fanów jest komornik - nikt do nas
tak często nie pisze jak on.

Okazuje się, iż do Kroniki Kryminalnej zamieszczonej w
ubiegłym numerze, pod osłoną nocy zakradł sie chochlik
drukarski.
W wiadomości o tunelu zaczynającym się w stodole Iotra
P. musimy uściślić iż:
- nie 185 mil a 158 mil
- nie w stronę Kanady a w stronę Meksyku
- nie przemyt wódki a nielegalnych imigrantów
Reszta się zgadza. Dziękujemy kolegom z Radia Erewań
za bratnią pomoc.

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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