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Ježíš

je v šude..

až na facebook, ten mu zrušili.

Spolek přátel euthanasie
Vás vítá

Dopřejte si euthanasii - uděláte radost sobě i svým blízkým
Nabízíme: individuální přístup a množstevní slevy / Smysl pro detail a kreativitu /  

Bohaté osobní zkušenosti a přesvědčivé výsledky / Naléhavé případy vyřídíme ihned

ať žije eu
thanasie!



Slevový kupón

při stáhnutí jednoho nebo více dílů Vám Spolek přátel euthanasie poskytne:

- ukázku stahování na euthanasii

- vytočení si speciálních bonusů na Kole neštěstí

- upomínkové přezůvky omyvatelné od krve, vajec i třešní.. 

pozor: bez prezentace kupónu jsou požadavky absurdní!
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I. O Jeho příchodu
nebo spíš o jeho nepovedeném odchodu



Ale no tak doktore..
pacient se vám omlouvá, prý už si vtipy na euthanasii nikdy dělat nebude..



No mazlit se s ním tady nebudeme..
...

Nevděčníci! Si utrhávám morfia od huby, 
aby si jiný mohli dopřávat

Kde už jsme touhle dobou mohli všude nebejt, sestři...



Jářku doktore.. 
ještě nám sem zanesete chmury..

Ve vaší práci přece podáváte špičkové výsledky!

.. a na tomto oddělení je to i legální!

no tak doktore..

věřte si! 
Děláte euthanasiii jak od maminky..

Víte.. chtěl jsem dělat kvalitu, 
ne kvantitu..

Ale řemeslo pohřbila doba konzumu.
Samý honem honem, úplatky  

a předbíhání.. Někdy si říkám, jestli  
má smrt ještě cenu..



ačkoli..
dnes tu máme 

jednu neplechu..
Volal zoufalý pa-
cient, prý se mu 

znatelně přilepšilo.

Hypochondři..
tak ať zadrží dech 

nebo něco.. Jestli na to spěchá, ať  
táhne na pohotovost.

Doktore, mějte přece 
slitování! Mám o toho 

nebožáčka vážné obavy.
Není to žádný začátečník, 

zákrok už několikráte 
reklamoval..

V záznamech 
uvedl:

první tři dny 
smrtelná pohoda.. 

A pak si ani 
nepřejte vědět, do 
čeho se probudím.

Kristapána!

Ať si ani nepřeje 
vědět, do čeho se 

probouzím já!

ehm.. tedy né, že bych 

lidi poslouchal.. 

 ale zaslechl jsem 

svoje jméno, nejsem zase 

na řadě? 
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