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Drogi Czytelniku!

W

itamy w kolejnym numerze B&W. O mały włos nie zdążylibyśmy z oddaniem go do druku tak nas wciągnęły gry w mieście Waszyngton, a zwłaszcza liczenie drobnych na zakup
nieruchomości: baru za 1921.12344$ czy też sklepu za 554.4444434356$. Poszło by szybciej, ale
pani w kiosku nie miała drobnych, żeby rozmienić. Ponadto doszły nas słuchy, że przetarg na
zaopatrywanie Białego Domu w świeże pieczywo wygrała cyferka π, w związku z tym cena zboża
zostanie ustalona na 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510$ za kilogram.

Dzisiejszy wynalazek ma 1001 zastosowań
w każdym gospodarstwie domowym: może
służyć jako schowek na niepotrzebne
starocie, szafa na nienoszone ubrania, jako
wychodek (po dorobieniu drzwi), skrytka
na kontrabandę, winda, a jak wybierzemy
odpowiednio duże (koryto) to i teściowa się
zmieści!
potrzebne:
- koryto
- młotek
- przepaść
- worek ziemniaków
Za pomocą młotka wybijamy dno z koryta,
unikając jednocześnie pełnych wyrzutu
spojrzeń otaczających nas krów. Koryto
przepychamy na krawędź pobliskiej
przepaści (zaczynającej się oczywiście
zaraz za placem zabaw na tyłach domu) i
ustawiamy je w poprzek. Testujemy
wrzucając do koryta worek ziemniaków.

Szeryf niby nie był ostatnio na Hawajach. Zdjęcia już
wkrótce.
llm ma nadzieję, że Pani Prezydent go poprze.
Popieramy.
mande zwrócił uwagę na coraz powszechniejsze
zjawisko sztucznego pompowania krów.
Przypominamy: krowy pompujemy TYLKO naturalnie!
rkpior zaproponował wprowadzenie miast
uzależnionych - niby w celu podniesienia emocji.
Proponujemy sprawdzone metody: od alkoholu,
palenia tytoniu oraz miśków Haribo. Emocje
gwarantowane.
w kanale prezydenckim leżało orędzie, 1500 stron
drobnym maczkiem.
- to jakby ktoś nie wiedział.
sinfulnat ma dość cfaniackich rozgrywek w pucharach,
gdzie słabsi wygrywają z silniejszymi i proponuje
wprowadzić losowanie: po zapisaniu się wszystkich
graczy do danej grupy następuje losowanie i wybrana
osoba przechodzi do kolejnej fazy. I znowu każdy ma
szansę wygrać.
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Poniższy przepis pochodzi z kuchni
więziennej - to jednocześnie ulubione danie
naszego redakcyjnego praktykanta.

potrzebne:
- mielone mięso młodego sępa
- 300g zmielonej cebuli
- puszka fasoli, koncentrat pomidorowy
- 2 łyżeczki sproszkowanej chili
- łyżeczka kminku, 1 łyżka mąki
- 150g startego żółtego sera Cheddar
Wrzucamy na patelnię mielone mięso i
cebulę, smażymy przez chwilę, aż
zbrązowieje. Odsączamy tłuszcz. Dodajemy
fasolę i koncentrat, smażymy przez 15
minut. Mieszamy chili, mąkę, wodę i
szczyptę soli w małym naczyniu po czym
przelewamy miksturę do patelni. Smażymy
przez 45 minut na bardzo małym ogniu,
mieszając często.
Serwujemy nakładając średnią łyżkę farszu
na tortillę, posypujemy serem, zawijamy.

cd.
damnip w rozmowie z Szeryfem wyznał, że "nie
wykorzystał go jeszcze". Nie wnikamy.
marekk wyświadczył przysługę Klubowi Farmera,
dowiadując się jak można usunąć drużynę. Teraz
powinno już być z górki, drodzy Klubowicze.
W Hyde Parku Izyda rozpoczęła realizację swojego
programu wyborczego - otwarcie szkółek niedzielnych.
Na pierwszy ogień poszedł alfabet, tytuł lekcji: "Na
ostatnią literę". Podpowiadamy: "Ź".
hansrobin zauważył, ze opis gry jest dość długi ale
bardzo pomocny. My zauważyliśmy, że w 50% pasuje
to do orędzia Pani Prezydent.
zachęceni wyznaniem niejakiego Donalda T. że w
młodości podpalał, gracze na forum pytają "jak kupić
działkę?" Przypominamy: narkotyki są be.
iwo zaproponował wprowadzenie nowego miasta Alaska. Pomysł pochwalamy, proponujemy
wprowadzenie nowej nieruchomości - 'przystanek' oraz
nowego zawodu - 'weterynarz'.
borysiak chciałby się dowiedzieć jak się napada na
banki. Odpowiadamy -szczegółowa instrukcja już
wkrótce na łamach B&W.

- zrób to sam: znaczona talia kart
- jak przemycić broń do saloonu
- kącik kulinarny: aligator po kreolsku
oraz wiele innych atrakcji dla całej rodziny!
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Dziękujemy za dziesiątki tysięcy nadesłanych odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy jedyną poprawą
wersję:

Szef patrzy na Ciebie z góry?
Barman Cię nie widzi zza lady?
Siodło za wysoko?
Wypróbuj nasze

Tylko do końca miesiąca przy zakupie
lewego buta, prawy gratis!

Z pewnym zażenowaniem musimy stwierdzić, że nie mamy pojęcia, gdzie obecnie znajduje się nasz
redakcyjny praktykant. Skrzynka kontaktowa jest pusta, gołąb pocztowy powrócił z niczym. Nasza
Tajna Instrukcja przewidywała przebranie się za: wieszak na płaszcze, parapet, taczkę pełną liści oraz
spinacz biurowy, jednak nie wiemy czy plan się powiódł czy nie. Oczywiście będziemy informować
Was na bieżąco o rozwoju sytuacji.

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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