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AFSLØRING: Den sande historie om, hvad der virkelig skete, da den første mand tissede på månen
Rumraketten Apollo 11 har kurs mod Månen. Om bord er tre fyre, som ikke kan tåle synet af hinanden: Buzz,
Michael og Neil. Buzz er sur. Virkelig sur. Han skulle være den første til at gå på Månen. Men nu har Houston
bestemt, at det skal være Neil i stedet. Michael er glad. Mistænkeligt glad. Selvom han bare skal blive
siddende i den del af raketten, som skal flyve i kredsløb om Månen. Hvad er han egentlig ude på? Og Neil,
som er åh så fantastisk, er kun interesseret i tjeklisten. Der er masser af ting, som kan gå galt, når man er ude i
rummet! Den 21. juli 1969 gik Neil på Månen som det første menneske i verden. Lidt senere luskede Buzz
også ud af raketten. Dette er den sande historie om, hvad der egentlig skete. Baseret på en sand historie (og
nogle løse rygter).
Åh hvor er den god…. 501. Vitser 16. blev virkelig meget liderlig, men lidt for voldsom tilsidst. 501 - 17.
og så syntes jeg hun skulle “have lov til” at sutte pik også. To ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta
for at være på ferie i et på uger. 16. 16. 16. og så syntes jeg hun skulle “have lov til” at sutte pik også. 000.
Dagen efter falder han over en sten og. En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så
og det første ord han siger skal hunden hedde. 501. blev virkelig meget liderlig, men lidt for voldsom tilsidst.
Åh hvor er den god…. Vitser 16. 501 - 17. 000. 501. 501.

