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Krutov: Bättre en korv i
handen än två i baken.

Nu extrapris: En burk för 10 kr och två
burkar för 20 kr. Så länge lagret räcker.

TARA TARAMIA
Söndagen den 26 augusti läm-
nades Stureplans IP åt sitt öde
och Viggans killar kunde, beväp-
nade med käcka rosa plakat, hän-
ge sig åt att spana på häcklopp ut-
förda av damer som passerat den
kritiska 40-gränsen. 

Tidningen Tara hade enrollerat
nio välväxta Viggbyianer, där nå-
gra som spanade extra hårt var
Gaston Nunez, Mikael Houlst,
Daniel Breeze, David Erlandsson,
Gustaf Svensson,  Jonas & Nisse
Pasthy, Henrik Zacco samt även
Patrick Öberg, som dök upp för
att se om det fanns något välhängt
över till honom.

På den övre bilden ser vi hur Gaston Nunez
medelst en chockrosa bjällra försöker lura
in några tanter i buskarna. Mikael Houlst
som tröttnat på lammfiléerna på Hells
Kitchen låter snålvattnet rinna fritt och
hoppas att Gaston snart skall få napp.
David Erlandsson gör ett förvirrat seger-
tecken som kan antyda positivt resultat.

FLORENCES
SJUKJOURNAL

Det har väl knappast undgått någon i
kommunen att Viggans spelare är lite
extra ämliga nuförtiden. Viking skick-
ade därför ut lilla Florence med en
termometer för att se hur illa det var.
Här kommer hennes ocensurerade
rapport från sänghalmen hos några av
patienterna:

Henrik Zacco: Lider av
en inflammerad portvins-
tå, efter trampolinhoppet
mot Bollstanäs. Detta i
kombination med bröl-
lopsbestyr (ej eget) gör
att han ej är tillräknelig
för spel på ett tag.

Peter Billberg: Han har
stukat lilla Vicke Vire
samt övriga vitala delar i
mellanfoten. Ses dock
nere på ljugarbänken då
och då. Lite elchocker
skulle nog göra susen.
Sergio Meyer Leiwa:
Hans tidigare varaktiga Akilleshäl har nu
gått upp i låret. Svårt att ställa diagnos
utan att få klämma. Bioaktuell i Achilles.
Goran Dahlberg: Typisk dansbandsska-
da. Enligt Vikingarna har alla ledband gått
av i knävecket och det blir operation inom
kort, efterföljt av nervarvning i Folkparker-
na  under en sexmånadersperiod.

Daniel Breeze:
Svårdiagosticerad och
ständig återkommande
krämpa. Amputation av
vitala delar har diskute-
rats men det lutar nog åt
ännu ett försök i långvår-
den under hösten.

Diffen Thörnblom: Det som först såg ut
som en vattenskada i knäet, visade sig
senare vara Pripps syndrom. 5,2 volym-
procents chans till återhämtning innan
säsongslutet.
Jonas Fonceka: Zeke är gjort av segt
virke, lärkträ, och kommer sedan foten väl
sitter fast på rätt ställe igen, att vara med i
svängen när julgröten skall dukas fram.
Oscar Sundström: Här hade Florence
problem med termometern hela tiden.
Men det är något med avtryckarmuskeln i
låret låter hon hälsa. Oscar har varit gan-
ska osynlig under denna säsong även om
han har hörts då och då.

TISDAGAR OCH TORSDAGAR 18.30

Am. Hong Kong-western. Svensk text, från
11 år. Filmen handlar om två skjutglada brö-
der (Bröderna Bäver) som gör livet osäkert i
den lilla staden Wiggby Hill. ��PPP

Sergio Leone spelar i sin debutfilm en fot-
riktig romersk legionär med skavsår, som
ideligen utsätts för nya prövningar i gladia-
torspelen på Hägernäs IP (från 7 år)�PPPP

Viggans legendarer, Pigge & Gnidde, alias
Kennie Starfighter och Putte Öberg, drab-
bades förra lördagen av sjösjuka, sedan de
lekt för ivrigt med sina badankor i badrum-
met. Vi hoppas nu intensivt på att de båda
gamängerna är friska igen och att de tar
med sig sina badringar nu på lördag då vi
möter Bromsten som lurar nere i kölsvinet.

På måndag möter Bilagan ett annat köl-
svin, Hässelby SK, som måste betvingas för
fortsatt kontrakt. Vi emotser därför att samt-
liga matroser står redo när reveljen går.

Pigge & Gnidde
sjösjuka sjömän

            


