
_____ – časopis,
ktorý sa dá čítať.

_____ – keď ju
miluješ, nie je čo
riešiť.

Niektoré veci sa
nedajú kúpiť, na
všetko ostatné je
tu _____.

Redbull vám
dáva _____!

Dám mu ponuku,
ktorú nemôže
odmietnuť.
_____!

Nech ťa _____
sprevádza

Život je ako
_____.

V pekle čaká
hriešnikov _____
na celú večnosť.

Zavolajte
právnikovi! _____
na pracovisku je
neprijateľné.

2PICK

Po mesiacoch
tréningu s _____ si
myslím, že som
konečne
pripravený na
_____.

Úspešný
pracovný pohovor
má na začiatku
podanie ruky a na
konci _____.

Aby sa pripravil na
svoju najbližšiu
hereckú rolu, Brad
Pitt si niekoľko
mesiacov skúšal
_____.

Ukázalo sa, že
_____-man nebol ani
hrdina, ktorého si
naše mesto zaslúži,
ani ten, ktorého
teraz potrebuje.

Konečne e-shop,
ktorý vám _____
doručí priamo
pred dvere.

2PICK

Môj život je ako
začarovaný kruh.
Raz _____
a potom zase
_____.

Môjho telocvikára
vykopli, lebo do
behu cez
prekážky pridal
_____.

Rande naslepo
bolo otrasné, kým
sme si
neuvedomili, že
obaja zbožňujeme
_____.

Lásku si za
peniaze nekúpiš.
Ale _____ áno.

2PICK

Máte problémy s
_____? Skúste
_____!

Elton John
nevystúpi, ak mu
do šatne
neprinesú _____.



Tak, Ferko, čo
dnes svojim
spolužiakom
predstavíš?

2PICK

Počuj, synak. Ak
sa nejako zapletieš
s _____, je to
v pohode. Len sa
drž ďalej od _____.

Odkiaľ je ten fľak
na mojom gauči?

Hej zlato, poď ku
mne domov
a ukážem ti
_____.

Keď na môjho
otca prišla kríza
stredného veku,
nadchlo ho
_____.

Kým pôjdem
kandidovať za
prezidenta, musím
zničiť všetky dôkazy
o tom, že ja a _____
sme mali niekedy niečo
spoločné.

Tu je váš kapitán.
Prosím,
zapásajte sa
a pripravte sa na
_____.

Päť štádií
smútenia:
popieranie, hnev,
vyjednávanie,
_____ a
akceptácia.

2PICK

Mamu totálne
vydesilo, keď
otvorila moju
históriu a našla
tam
_____.com/_____.

2PICK

Váš život nemal
zmysel, ak ste si
nevyskúšali
_____ a _____
naraz.

V novej Slovenke
nájdete článok
o tom, ako
vášmu dieťaťu
vysvetliť _____.

Iba dve veci sú
isté: smrť a
_____.

Všetci na zem!
Nechceme
nikomu ublížiť.
Prišli sme si sem
iba po _____.

Z traumy ma
dostala podporná
skupina pre ľudí,
čo si prežili
_____.

Hlasy sú
spočítané.
Novým školským
maskotom sa
stáva _____!

Už nikdy nebudem
hrať šarády. Moja
mama musela
naposledy
znázorniť _____.

2PICK

Kým sa objavil
_____, museli
sme si vystačiť s
_____.

Členovia
spoločenskej elity
New Yorku míňajú
hromady peňazí,
aby si mohli
vyskúšať _____.

Už tento mesiac
v magazíne Eva:
Okoreňte svoj
milostný život –
skúste _____.

2PICK

Ak by Boh
nechcel, aby sme
si užívali _____,
nedal by nám
_____.



2PICK

Celý život som sa
usiloval o _____
a nakoniec mi to
prekazil _____.

Mám nápad na
webstránku lepšiu
ako Kickstarter.
Bude sa volať
_____-starter.

_____:
Achievement
unlocked.

2PICK

Nové DLC na
_____ bude mať
podtitul _____,

Najkontroverznejši
a hra na Game
Show – 8-bitová
indie platformovka
o _____.

Ten, kto ovláda
_____, ovláda
celý svet.

CIA vypočúva
nepriateľských
agentov tak, že
ich opakovane
vystavuje _____.

2PICK

Vážený pán /
vážená pani.
Ľutujeme, no Úrad
pre _____ zamietol
Vašu žiadosť o
_____.

Povráva sa, že vo
Vatikáne majú
tajnú miestnosť
určenú na _____.

Veda nikdy
nevysvetlí, ako
vznikol _____.

Keď všetko
ostatné zlyhá,
ešte vždy si
môžem honiť pri
_____.

Zistil som, že nie
je dobrý nápad
rozveseľovať
trúchliaceho
kamaráta
pomocou _____.

V novej turistickej
kampani bude
hlavným lákadlom
Tornale _____.

2PICK

Medzinárodný
súd rozhodol, že
_____ je vinný za
_____.

Sociálno-
demokratické vlády
Škandinávie vyhlásili,
že prístup k _____
patrí medzi základné
ľudské práva.

Rytmus na
svojom novom
albume rapuje do
rytmu _____.

V novej sérii Man vs.
Wild musí Bear Grylls
prežiť v hlbinách
Amazonského pralesa
a použiť na to môže
len _____.

Čo mi vyšlo zo
zadku, keď som
sedel na
záchode?

V ďalekej
budúcnosti budú
historici tvrdiť, že
úpadok Ameriky
spustil _____.

2PICK

V malých
množstvách je
_____ dobrá
náhrada za
_____.



Čo komplikuje
život ľudí na
nudapláži?

A bolo by mi to
prešlo, nebyť
_____!

Čo ukončilo našu
orgiu?



Chloroform. Útok ťažkej
jazdy.

Fireball Bakalársky titul.

Otvor na erekciu
v obleku Iron
Mana.

Plne oblečená
ženská postava
v počítačovej
hre.

Nákup virtuálneho
oblečenia pre
rodinku v The
Sims namiesto
reálneho oblečenia
pre reálnu rodinu.

My Little Pony.

Google Glass +
elektronické
cigarety =
Ultimátne
kombo!

Dočasná
nesmrteľnosť.

Psychopat, čo
žije v policajnej
búdke a unáša
ženy.

Grand Theft
Auto: Fiľakovo.

Moment, keď si
hráč Magic The
Gathering
uvedomí, že minul
stovky Eur na
kusy papiera.

Half-Life 3. Minutá stamina. Plný pokédex.

Nič. Celý internet. Fajčenie nejakým
týpkom v tmavej
uličke.

Vtákomuž.



Zápletky v
pornofilmoch.

Mlátenie
náhodných
okoloidúcich.

Hradný
skatologista
Prdislav
Smraďák.

Fisting.

DJ Bobo. Samuel L.
Jackson.

Prekvapivé
množstvo vlasov.

Bebí.

PowerPointová
prezentácia.

Bičovanie sa. Suchý zips. Horúčka
sobotňajšej noci.

Vagína, čo vedie
do inej dimenzie.

Plyšákovský sex. Spontánny
vláčik.

Doživotný prísun
špenátu.

Obrovské
sklamanie.

Túžba naplniť si
všetky telesné
otvory
vanilkovým
pudingom.

Sexuálna
abstinencia.

Vlhký raj v jeho
ústach.



Brokovnice
namiesto nôh.

Nahý Ivan
Gašparovič ležiaci
na medvedej koži
hrajúci na
saxofóne.

Šialené výkriky. Armáda mravcov.

Piraňa striehnuca
na toalete.

Teplí
mimozemšťania.

Neznesiteľná
osamelosť.

Ten sex, ktorému
sa práve
oddávajú tvoji
rodičia.

Rasistická
babička.

Videá
s mačiatkami.

40-ročný panic. Jemne plesnivý
banán.

Windows Vista. Nutella. Kindervajce. Dobré úmysly.

Dungeons and
Dragons.

Hipsteri. Extrémne falošné
karaoke.

Dvojlitrová fľaša
žinčice.



Smutný obézny
drak bez
kamarátov.

Neliečiteľné
zranenie močovej
rúry.

Hello Kitty. Helena
Mezenská.

Bytie. Vianočné
darčeky plné
škorpiónov.

Múkanie. Ja.

Dáke poriadne
zvrátené
nechutnosti.

Medvedica, ktorú
ste si vzali za
ženu.

Vstávanie
z mŕtvych.

Miešanie rás.

Vedecký pokus
vymeniť niekomu
gule za oči
a naopak.

Omrzliny mieška. Táto hromada
krvi.

Loki.

Pôrod každých
deväť mesiacov.

Jazyk. Wi-fi pre
bezdomovcov.

Chobotnica
namiesto
klobúka.



Odlomené ruské
koleso
kotúľajúce sa
smerom k moru.

Bývanie
v smetiaku.

Medzinárodné
korporácie.

Magický
hipisácky obláčik
lásky.

Grupák so
siedmimi
trpaslíkmi.

Večeranie
s kartónovými
maketami postáv
z Priateľov.

Sprostosť. Rota krtkov
s leteckými
okuliarmi.

Nový album od
Radiohead.

Armáda
kostlivcov.

Muž s vrkočom
v legínach
s pierkovými
náušnicami.

Jemný autizmus.

Nunčaky. Bičovanie
neposlušných
otrokov.

Parádna
vesmírna loď.

Dvestolitrový sud
lubrikačného
gélu.

Špeciálny
hudobný hosť,
Cher.

Ľudské telo. Malilinké
bradavky.

Naprd paralelný
vesmír.



Grafické násilie,
vulgárny jazyk
a erotický obsah.

Deň, kedy
zaútočili vtáky.

Prsteň moci. Popol mojej
starkej.

Ľudská
dôstojnosť.

Google. Moc. Veľký čierny
penis.

Väčší černejší
penis.

Vyplavená
veľryba.

Krvavý cumlík. Nízka životná
úroveň.

Jemná kritika. Kradnutie
nohavičiek.

Vášnivý
španielsky
milenec.

Spleť klamstiev.

Pohŕdanie
ženami.

Šuška. Cicina. Ospravedlnenie.



Lúskanie. Neil Patrick
Harris.

Mlátenie
manželky.

Dinousaurus.

Bosnianski
chovatelia
kurčiat.

Kolotoče. Samovražedné
myšlienky.

Tanec s metlou.

Deflorácia
princeznej.

Halitóza. Konzumácia
albínov.

Obrovské
vikingské ženy.

Sfalšované
štatistiky.

Kostlivec
v skrini.

Gandalf. Geneticky
modifikovaní
supervojaci.

Peter Pan. Gladiátorské
súboje.

Správna
gramatika.

Historický
revizionizmus.



Neukojiteľná
túžba po krvi.

Len konček. Levelupovanie. Doslova si vysrať
oko.

Pozornosť médií. Moja mačeta. Psie žrádlo. Zlovestná hudba
v pozadí.

Pretláčanie. Rukojemníci. Vytrhávanie
srdca z hrude za
živa.

Santa Claus.

Šteklenie mieška. Sexuálna potupa. Sexy siamské
dvojčatá.

Spomalený
záber.

Ganja koláčiky. Štatisticky
potvrdené
stereotypy.

Syndróm
vybuchujúcich
hovien.

Dôchodcovská
erekcia.



Ekonomika. Gulagy. Štikútka. Zaneprázdnený
dospelák
s množstvom
povinností.

Diov sexuálny
apetít.

Zakázané strany.
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