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Bagsmækken
Markedspladsen
Arbejde søges
Jeg hedder Maria og er 13 år
gammel. Jeg søger en stilling
som barnepige.
Jeg har passet børn før og har
erfaring med det. Jeg vil helst
passe børn om aftenen, og jeg
tager 50 kroner i timen.
Hvis du tror, du kan bruge mig
så ring på tlf: 95 84 07 30.
Købes
Jeg søger noget brugt skiudstyr,
som jeg skal bruge inden en
måned
Højeste pris 1000 kroner.
Ring til mig på tlf: 97 75 93 78
Sælges
Mangler du noget sjovt legetøj.
Jeg har en hel kasse fyldt med

Læserbrev
Af Sally Bjerre Cordes

Snæversynede danskere
Der er efterhånden kommet en
bratz og barbie.
hel del indvandrere til Danmark.
Før pris 500 kroner nu 250 kro- Nogen mener, at indvandrerne
ner.
skal ud af landet, fordi de er
Kontakt mig på tlf: 93 84 76 89 kriminelle alle sammen. Det
synes jeg ikke er helt fair. Vi
Sælges
glemmer alle dem, der ikke laEn hjemmecomputer Dell 82
ver kriminalitet, men bare vil
sælges, 49 KRAM, med, web- have et trygt liv uden krig. Det,
cam, trådløs tastatur og trådløs at nogle er kriminelle, betyder
mus.
ikke, at alle er det. Hvad er det,
Værdi ca. 5000 kroner nu 3000 der gør, at vi putter alle indvankr.
drere i samme bås? Jeg ved
Ring til mig på tlf: 94 74 83 64 godt, at vi har forskellige kulturer, og at vi ikke alle sammen
Hundepasser søges
tænker ens, men giver det os ret
Er du over 13 år og elsker hun- til at føle os bedre end dem? Og
de, har jeg et job til dig.
når alt kommer til alt, så er det
Min hund skal luftes en gang
ikke kun pakistanere og iranere,
hver dag.
der er indvandrere. Det er også
Løn: 50 kr. pr. gang.
din gode nabo, der kommer fra
Kontakt mig på tlf: 83 64 98 73 England.

Grin bare
7 gode argumenter for at Peter
7. Ugle, er alt for klog og hjælPlys skal forbydes for børn og
per andre med deres problemer
unge da den opfordrer til stoffer: = Dealer.
1. Æsel, altid doven, umotiveret
og ligeglad =
Hash.
2. Grisling, altid bange, ser syner og lider af forfølgelses vanvid = Svampe.
3. Ninka, vil have alt (det mit,
det mit) har oven i købet stor
næse = Kokain.
4. Jakob, tror han kan tale med
dyr =
Ecstasy.
5. Tigerdyr, springer rundt, står
aldrig stille og bliver aldrig træt
= Amfetamin.
6. Peter Plys, altid ved siden af
sig selv, elsker søde sager og
fantasien grænser til det uendelige =
LSD

Blondinen hos dyrehandleren..
- "Goddag, jeg vil gerne købe
nogle fuglefrø."
- "Så gerne. Hvilken fugl har
De?"
- "Ingen endnu...det er jo sådan
en jeg har tænkt mig at plante."
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Filmanmeldelse af Tropic Thunder
Af Kasper Nielsen.
Medvirkende: Ben Stiller, Jack
Black, Robert Downey Jr, Jay
Baruchel, Brandon T. Jackson,
Steve Coogan, Nick Nolte,
Danny McBride, Matthew
McConaughey og Tom Cruise.
Filmen
Da indspilningerne til en film

går fuldstændig galt, får filminstruktøren en idé. Han sætter
kameraer op overalt på øen,
hvor de indspiller, og lader
dem indspille overalt, og klipper det hele sammen til sidst.
Han tager alle skuespillerne
med ud på øen. Men da de lander, træder instruktøren på en
af de mange miner og dør.
Straks bliver skuespillerne an-

grebet af de indfødte. Tugg
Speedman (Ben Stiller) har fået
papirerne med alle de forskellige scener, og finder straks scenen, hvor de bliver angrebet af
de indfødte. Jeff ”Fats” Portnoy (Jack Black) er afhængig
af slik, og da hans sidste vingummier slipper op er han klar
til at dø. Men Kirk Lazarus
(Robert Downey Jr.) tager kon-

trollen og bestemmer. Tugg
Speedman fører kortet, men
leder dem på vildspor. Da skilles Speedman fra ”Fats” og
Kirk Lazarus og de to andre.
Speedman bliver fanget af de
indfødte, og da de kan genkende ham fra en af hans værste
film, vil de have ham til at optræde. Da de andre ser byen
med Speedman, beslutter de
sig for at redde ham. Næste
dag indleder de missionen
”Operation red Speedman”. De

får ham befriet og kommer
med helikopteren hjem.
Vurdering
Filmen er rigtig god og har en
rigtig god form for humor.
Man kan ikke lade være med at
grine og stopper ikke med at
grine, før filmen er færdig. Filmen er nem at forstå, og nem at
følge med i.
Globus giver Tropic Thunder 5
ud af 6 stjerner.

Af Alberte G. Pedersen

