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Dannevang! Indholdet på de knap150 flotte A4 sider i farver: Kirkegraverne er Danmarks sande helte! Den
danske færdselslovs underfundige historie! Daglige glas rødvin forhindrer Alzheimers frygtelige syge!

Videnskaben har talt: Kolde bajere gør mænd klogere! Opskriften på det totale kaos: FØLG
FÆRDSELSLOVEN! Videnskabelig afsløring: Derfor er det så FEDT at være mand! Den store kur imod

tømmermænd! (SEX herlige reparations- drinks) UTROLIGT: Anholdt i lufthavnen fordi PILLERIKKEN var
for stor! Søger du job? Her afsløres dybden i DIN anbefaling! Hemmeligt udspil fra LO om nye

landsdækkende overenskomster! AFSLØRING: Indvandring skaber penisskel i Nr. Usseldrup! Flot
politiarbejde: Mormor anholdt og fængslet for at skylde to kroner og to øre på en P-bøde! Sådan ved DU, at
du er fordrukken! Ny forskning afslører Den Søde Kløe bag klostrenes mure! Gamle avisudklip afslører

UFO´er og rumfolk i Danmark i 1800-tallet! Afsløring: Så tæt var vi på atombombers danske ragnarok i 1983!
SÅDAN trodser du loven, hvis du vil være NØGEN i din egen have! AFSLØRING: Ny RØD færdselslov skal

skæppe i bødekassen! SENSATION! Bliv LOTTOMILLIONÆR med Bibelen! Panik-påfund fra Cirkus
Christiansborg: Kommunal pensionist mad skal stærkt forenkles! 12 gange om året går vi amok, når

Fuldmånen stille sejler! VEJLEDNING: Værn godt om Den Danske Mand! Husk ALTID MORS DAG!
Grundlovsdagen den 5. juni er meget vigtig, for SÅ ER DET FARS DAG!! Den perfekte dag i mænds og
kvinders liv! Her er DINE frække Scoretricks! Her er opskriften på DEN PERFEKTE HUSTRU! Derfor

danser Pinsesolen! Bål og hekseridt! Historien om Sankt Hans! HALLELUJAH! Vi fejrer Fandens to årlige
fødselsdage! Indrøm DINE dårlige vaner! Utrolig hemmelighed på dansk ø: Her hviler Hitlers Datter!
Hemmeligt sted i Danmark: HER er du i ly for skatteplyndringen! På skattejagt på de gamle danske

Jomfruøer!
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