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Vaxholm nästa!

Sagan om ringmuskeln

Krutov E-son, som sedan länge
lidit av en vitprickig lömsk ljum-
ske, kunde i torsdags andas ut,
sedan han fått en helt ny diagnos
ställd av professorn för Analoga
Eufemismer, Dr Grauer, vid
Rektala Institutet i Dreseden. 

Enligt Dr. Grauer lider nu Krutov
E-son istället av Rektal Euforism,
en lindrig form av Biceps Analis,
där symtomen vanligtvis ger sig
till känna i form av höga gutturala
läten vid avgång, då slutarmuskeln
ändrar bländarsteg från 5,6 till 8.

Senaste nytt från Åkerbyvägen i
Täby, är att Håkon Looberg skall
flytta ner till Hägernäs IP. Håkon,
som skrivit på kontrakt för en tre-
rummare, kommer att flytta in i
december och han låter meddela
Vikingredaktionen: “Jag har redan
börjat möblera lägenheten och jag
har nu även gjort plats för åtmins-
tone en blondin i ett av rummen,
vilket givetvis inte kommer att på-
verka min Djurgårdsutställning”,
kluckar Looberg glatt.

Bild från avdelning 19 på Rektala Institutet i Dresden, där vi ser Krutov E-son och Gollom
Persson (t.v.), övandes på några av sina primalskrin inför Oktoberfestivalen i Tibble kyrka.

Hörde du!?
Det åskar...

Nej, det 
är Oscar!

Den äldre bodern Kalle Stenberg har just
tagit sig en “stenkare” när han plötsligt blir
uppmärksammad om oljud i fjärran.

Allmän förbrödring i Viggan

Här ser vi en piratkopia på de osiamesiska bröderna La Pasta, nere vid Rönningesjön, strax
innan de skall försöka ta simborgarmärket och bli lika duktiga som sin far, Papa La Pasta.

Lillbrorsan Victor, som äntligen kommit
fram till disken på Doggers Bank, planerar
att utöka semsterkassan med att göra en
Ocean 15, för att imponera på brorsan.
Väderspänningen i lokalen stiger drama-
tiskt när fler penningaktörer dyker upp.

Trevlig sommar tillönskas 
från Vikingredaktionen

Man ändrar inte på Vaxholmsbolagets tid-
tabeller, så alla ni som inte uppmärksam-
made att vi skall ut dit den 4 augusti, får
finna er i att bli akterseglade. 

Vi som finns kvar skall försöka se till
att vi får revansch för den senaste torsken.
Vi laddar för det lördag 28 juli kl. 12.00. 

Äre du...?

Näe, det
är inte jag!!

LOOBERGS NYA
HJÄRTERUM

Gonzo låter genom sin manager meddela
att han skrivit på för Viggan igen och kom-
mer att börja den 28 juli, han också.

Gonzo iz back!
Sommarens Silly Season är redan
i full gång. Vi har tidigare medde-
lat at Sergio Meyer Leiva ansluter
till truppen i och med uppstarten
den 28 juli. Nu kan vi även släp-
pa sommarens bomb: Gonzo åter-
vänder efter tre veckors uppvärm-
ning i Hägernäs FC. 

Ytterligare tre spelare väntas an-
sluta under fanorna i sommar. 
En från Väsby United och två från
Bollstanäs SK. Det tar sig.

Vilket lag håller
du på då...?

Inte mindre än två brödrapar finns registrerade i Viggan enligt folkbokföringen.

Jag trodde det var
Åskar som hördes.Hörde du att Sergio

skall börja lira i Viggan?

          


