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Stinnt jubileumsnummer:
Festen i Stockholm Bratsen på stureplan mycket
bekymrade...
Den pillemariske Gunter Ägg.

”- Protestmarschen redan planerad. Asså! Jag bara
VÄGRAR stå i samma krogkö som de”. Säger talespersonen och yrkesvaskaren Gunter Ägg som också
reder ut några av begreppen på sid 4.

Skrovmekanikerna: - Paradisläckan är väl bara att täta
med träpluggar? Alltsammans är så oerhört överdrivet!

Flottistbesöket - stor intervju
med försvarsministern.
En ovanligt öppenhjärtig, lösmynt och rödkindad försvarsminister
träffar reporter från Snabbnytt i soffan på Bishop’s Arms och
talar om allt mellan himmel och jord. -”Jag hade gärna sett att
den båten uppgraderades, istället för att skrotas i förtid”.

Jöns Klangemo

Fake News, nättroll och trollfabriker.
Det är ju ingen måtta på galenskaperna, men har man Snabb-Nytt
att luta sig mot torde man komma undan med skägget i behåll. Detta
tror ledningen för Snabb-Nytt koncernen på fullaste allvar, ledarna sid 2.

KODERA

Hur länge orkar mannen? Världens i särklass
mest uthålliga kamikazepilot är ÄBN besättningen på spåren - igen - efter fem år av stilltje.

Vädret.. Sporten..
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Ledarna

Ett jubileum av rang

FAKE NEWS!

Ju mer tiden går desto mer inser man hur
priviligierad man var som fick möjlighet att åka
nära på jorden runt med Älvsnabben.

Kritisk granskning och källkritik har varit en
fullständigt självklar del av den demokratiska
processen men aldrig tidigare har det varit så
lätt att påverka strömningarna i samhället.
Hackerattacker och spridande av osanna
uppgifter är numera vardagsmat och ingen är
opåverkad. Vi på Snabbnytts redaktion kan
dock garantera att allt som står i denna
publikation är upp till 100% sant.

Malmöfesten finns i våra minnen. Ett svårslaget
jubileum. Årets upplaga i Stockholm har
mejslats fram och trots att det är högkonjunktur
med gastronomiska priser för festlokaler, har
festkommitén (eller ÄBN Kommando OST som
dom kallar sig) hittat en pärla som alternativ.
Det anrika Militärsällskapet.

Vi ska dock ta försvarsministern, Jöns
Klangemos blöta, uppsträckta och varnande
pekfinger på allvar. Snart är det val och många
krafter finns i svang för att påverka utgången.
Fler och fler trollfabriker växer upp och
framställer oklara, och ibland riktigt otäcka
produkter.

Nuförtiden för redaktionen en mer fastrotad
tillvaro som främst beror på den digitala
utvecklingen. Resandet sker virtuellt numera.
Tekniken har också givit att Snabb-nytts
ägargarnityr bestämt att lägga ner den
pappersburna tidningen, vilket skapat stor
oreda bland tidningsutdelarna runt om i världen.
Strejker har delvis lamslagit produktionen, men
de senaste fem åren har läget delvis lugnat sig,
och medarbetarna har tvingats inse faktum.
Snabb-nytt som e-tidning, eller E-snabbnytt
som den numera heter kan numera enligt
uppgift kunna läsas på paddan.

Ska dessa små fulingar tillåtas ta över
samhällsdebatten?

Prenumerationerna och priserna ändras också
för att följa utvecklingen.
Ägarna funderar också på en nät-tv kanal men
det ligger längre fram i tiden.
En fördel är miljöaspekten och vi hoppas att
våra läsare visar förståelse.
Därför är det av yttersta vikt att våra
prenumeranter lämnar sina e-postuppgifter
till redaktionen eller Cyber-FC.

Trollfabrik i full sving. Bör stängas.
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Reportaget - 6 frågor till Gunter Ägg
Gjutjärnsreportern från Snabb-Nytt ställer förödande
raka frågor till vaskarmästaren Gunter Ägg (bilden).
Han krävde en flaska Dom Perignon, men
lät sig nöja med en ljummen trocadero.

men klart det kostar! Det är ju meningen
också. Alla blir sjuuuukt impade! Har man
inte råd får man väl låna pappas
platinumkort bara.
Kan du förstå att vissa människor blir
provocerade av detta?
-Exakt! det är ju såååå roligt!
En annan fråga som verkar skapa oro i
dina kretsar, det här med att ÄBN
besättningen kommer till Stockholm för
att fira. Hur tänker ni kring det?

Gunter Ägg slickar hummer.

-Tja det är ju så att gamla rykten sällan dör
så lätt. Den här besättningen verkar vara ett
riktigt festargäng. Vi vill inte ha en massa
gubbar som partar mer än vi gör. Det kan
skapa Bad Will för hela brats-kollektivet.

Varför häller ni ut dyra viner, eller sprutar ut
dom?
-He, he. För det första hälls det ut. Det blev
dessvärre förbjudet att spruta champagne på
krogen. Jättetrist. Men du måste kunna skilja på
tre olika viktiga begrepp.

Kan ni göra något åt det då? Det faktum
att den där festen kommer bli av?
-Som jag sa tidigare ska vi ha en
protestmarsch och försöka väcka upp inion.
Sedan lobbar vi mot alla dörrvakter för att i
så stor omfattning som möjligt stänga
gubbarna ute. I värsta fall blir det plan B.

Ett: Vaska. Det handlar om att helt enkelt köpa
champagne och sedan hälla det i vasken.
Två: Traska. Du köper den dyraste flaskan
champagne krogen har, sedan går du därifrån.
SJUKT KUL!

Plan B? Vad innebär den?

Tre: Slaska. Tja, det är väl sånt man gör hela
tiden. Typ dräller.

-Ja det är ju typ hemligt men vi har kontaktat
en japansk snubbe som är GANSKA
livsfarlig. Mer vill jag inte säga. Och nu går
jag. Måste träna lite innan lunchvaskningen.

Är det inte kostsamt att bete sig så här med
dessa dyra drycker?
-Tja, det är väl inte dyrare än att dricka upp det,
Bildtext: Gunter Ägg och det vinnande laget
firar guldet efter den lyckosamma insatsen
under vaskar-SM 2017.
Samma lag missade dessvärre finalplatsen
under OS 2018 då man inte kunde hejda sig
och sprutade ner domarna redan före start.
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Kodera
Koder hade för några år sedan närapå
förvandlats till en amöba. Ett blötdjur helt enkelt.
En geleklump. Tämligen ofarlig också, men
skam den som ger sig. ”Kodera söker ständigt
nya lösningar” mumlar han för sig själv, leende
det sneda leendet som skrämt personal under
den fyra år långa genterapibehandlingen med
crispr cas 9 på den undanskymda kliniken i
Lousanne. Terapin hade inneburit att
benstommen återskapats och förstärkts,
cellmassan föryngrats och ökats till abnorma
proportioner. Kodera kände sig glad i den mån
gladheten kunde komma över den bitterhet som
under 40 år varit den förhärskande mentala
tillståndet. ”SNAAART” pustade Kodera när han
försökte kränga på sig kläder på sin uppsvällda
lekamen.

Väl på flygplatsen var nu metalldetektorn inget
problem. Det i det nya, falska passet stod
namnet Dr. Öetker och passpolisen fattade
inga misstankar, om de nu fattade något alls.
Dr. Oetker stegade in på flygplanet, tryckte sig
ner på de tre stolar han bokat, samt beställde
rikligt med Mufletaz (whisky, ljummet vatten
och en oliv). SAS 2616 avgick på tid, och om
två timmar skulle Kodera landa i Stockholm.
Sedan flera år hade den pensionerade, och i
allmänhetens ögon, inte så lyckosamma
polisen Hans Ölvebro arbetat på fallet. ”Föllöv
the manni” var hans ledord i sökandet efter
den gama japanen och han hade redan tidigt
förstått att Kodera måste ha en kraftig
ekonomisk uppbackning från någon person
eller organisation. Osannolikt att Kodera var
så förmögen att han personligen skulle kunna
finansiera denna märkliga kamp mot den
marina väderkvarnen.
Vem vill ta kol på en hel besättning? Tänkte
Ölvebro. Vem har kapacitet att fortsätta i 40
år?..
Medan Ölvebro funderade vidare, hade
Kodera redan tagit flygbussen (med vissa
svårigheter) och befann sig i centrala
Stockholm. Han hade hackat Ärtans epostoch bankkonto och hade alla uppgifter om
var, när och hur många av besättningen som
skulle träffas på Militärsällskapet. Han tittade
på klockan, som han inte längre kunde ha på
armen. På Valhallavägen väntade han för
tillfället att göra entré men... Vad var nu
detta??? Det hördes plötsliga ”poppanden”
som kom från hans egen kropp... Musklerna
small en efter en! Poppande fortsatte under
stora smärtor och Kodera föll ihop vid sidan av
den sandade parkvägen. En liten hund utan
koppel sprang fram, nosade och kissade på
Kodera, som inte kunde röra sig. Poppandet
skrämde den lilla hunden. Kodera blev
ursinnig och förvirrad. Hade genterapin gått så
överstyr??? Med uppbådande av sina sista
krafter kravlade han in i entrén, kröp upp för
trappan och ringde på dörren till det anrika
Milittärsällskapet....

När han spräckt fyra par byxor var han
äntligen färdig och gick ut. Dörrkarmar rök,
sjukvårdspersonalen gömde sig så gott de
kunde när Kodera stegade ut och slet till sig
en moped från en ynglig utanför entrén och
satta av i 40 km/t mot flygplatsen i Geneve.

5

SNABB
SNABB
Nytt

Försvarsministern har ordet:
Under några rubriker ska Jöns Klangemo på ett folkligt och tjärvänligt sätt försöka förklara
begrepp som cirkulerat i medierna under året som flytt, ja typ 2017, eller tidigare.

Cyberhot - vad är det?
Ja, vad betyder ordet? Äsch - det är ju bara att
stänga ner internet så är det borta. Jag vet att
någon har hackat Ärtans konto, men vad
betyder ens hacka? Tjäna en hacka vet jag vad
det är. Jo ja. Jag har blivit trackaliserad på
fejjan. Dom tycker jag är ful nämligen. Men som
sagt det är inget direkt hot som kommit. Vi får
vara vaksamma gemen och ha styr. Det tycker
jag nog.

FörsvarsministerJöns Klangemo (61)

Försvaret och stålarna

Nätattack

Äntligen har regeringspartierna kommit fram till
att sluta banta försvaret. Främst ska flottans män
kunna äta upp sig. I ett första steg på Bishop’s
Arms där öl ses som flytande bröd. Detta har
skapat stark tillväxt historiskt i de marina styrkorna
på ett mycket effektivt sätt. Kan varje flottist bli
dubbelt så stor, har vi ökat personalmassan med
100 % inom flottan, och det utan att behöva tillföra
mer personlig utrustning. Jag ser mycket positivt
på framtiden.

Vilseledande prat
En gång frågade jag om vägen till högkvarteret
när jag hade tappat min kompass. Då var det
en herre som pekade åt fel håll. Jag gick ut på
Nackalandet i ca 10 mil och fick skavsår. Det
var inte snällt. Så gör man bara inte. Sedan
dess är jag skeptisk mot allt och alla. Utgå från
att alla ljuger - det är attityden man ska ha!

Prata bredvid mun

Insatsförsvar eller ej?

Det är dåligt, det vet ju alla - eller? Frågan är
bara hur man gör när man pratar brevid mun?
Jag försöker se om någon gör det. Man får tyda
ansikten hela tiden, det ingår i jobbet.

Vi har en debatt som handlar om insatsförsvaret.
Det kanske jag behöver förklara lite mer noga.
Om insatsförsvaret kan jag säga att det är ungefär
som poker. Man måste satsa för att vinna. Man
kan ju bluffa också förstås - eller lägga sig? Nä jag
tror nog det är bättre att inte spela med detta. Ett
bankförsvar eller bunkerförsvar är jag för.

Trollfabriker
Slutligen vill jag sträcka upp ett varnande finger
för detta fenomen. Jag tror Snabbnytt kommer
städa av detta ämne på ledarplats i denna
upplaga, så jag behöver inte utveckla mig
närmare om saken.

Läckor hit och dit
Vi har under året kunnat läsa om läckor i vissa
myndigheter. Något överdrivet är det ens
allvarligt? Man påstår att det skadat rikets
säkerhet också. En läcka är inte så farlig när allt
kommer omkring. Det är ju bara att sätta lite fart
på skrovmeckarna. Kompetenta gossar som
stoppar igen det mesta av vad jag förstår. Slägga
och plugg bara, så är det klart.

Bara 5 år till nästa tidning!
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Eftersom tidningen har så oerhört hög kvalitet,
tar det ca 5 år till nästa upplaga. Vi önskar hela
cyberbesättningen goda år tills vi ses i
Göteborg nästa gång!

