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Festar hårt &
dansar hela nätterna...

VILL HA MER

• BiB
• Killar
• “Dans”
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Jeanette

?
Räkcoctail någon

Trots att de setts ute hela
sommaren, både dag,
kväll och natt så tillbakavisar de alla rykten
och säger: “Vi är
bara vänner...”
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för att få smaka på

• Vad borde hänt i sommar?

Att jag var Madonnas stylist!

Oj, var det
någon som filmade?!

• Vad borde INTE hänt i sommar?

Oprovocerat våld! Allt våld och bråk!!
• Vad var det bästa som hände?

Text på hud, fantastiskt vackert live
och på bild!
• Bästa festen/kvällen?

Kvällen då Nicklas lockade håret och
jag skrattar så att jag får kramp i alla
muskler. Senare gick vi ut och dansade på ett tomt gaydansgolv och
jag ramlade av en kanon. Linda missar detta för hon tar kort på sig själv,
underbart! Jag var så lycklig efter
denna kväll, och smutsig.
• Sämsta festen/kvällen?

Den läskiga minnesluckan när jag är
helt blodig på skoldisco-festen och
att jag senare ser på bild att jag visar
min bh lite för mycket fast det är nog
för att man ska kunna se den vackra
texten jag har på huden...Hoppas jag
drog upp dragkedjan efter att fotot
var taget? Men denna fest var underbar fram tills minnesluckan!
• Mest otoppade händeslse?

”Vi” blev portade från Flames.

PRO BOY -

Han må
ha fyllt
35 år,
men han
har inga
problem
att få
upp
tjejerna i
brygga...

tar ton till ljud
Oavsett om du
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Man undrar:
tar dessa hand
om mina barn,
delar de ut min
post....

• Mest otippade person?

En man från längesedan som jag
helst inte vill träffa och inte trodde
jag skulle träffa men helt plötsligt
bara han står utanför 7eleven.

Mamma,
återföd mig...

• Vad var sommar-2009’s dryck?

Rött vin.

• Vad var sommar-2009’s låt?

Bloody Mother Fucking Asshole Martha Wainwright.

Köket vs Te

aterhögsk
olan: 1:0

ra?

Vissa dagar vill man tydligen bara
återfödas, krypa tillbaka till närmaste
sköte. Finns det då en vänlig själ i närheten gör det ju allt mycke lättare...

med
Simma
delfiner

“Sköjjaru?!
De e lé inte ett
dug likt mäj!”

SEX-

Give me a break!
I SO did not do that!

Känd designer

TRAkaseradE

hel krog

Det sista hon ska göra är att
skaffa en riktig delfin... Men snygg
är hon även här såklart.

någon
glömde
något

“I can’t believe you just
said that!”
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mmen
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ätter
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It’s crazy, bitch..!
Nu hörs det röster igen
Betty Ford nästa?

Cecilia Suhaid Gus tafsson
• Vad borde hänt i sommar?

Att jag och co BORDE fått vara
background dancers till Ladyhawke.
Bråk är tråk.

• Vad var det bästa som hände?

Skoldiscofestens tema Armageddon, när människor trodde att vi
var inhyrda dansare. Scenen var
vår....som det ska vara.

Istället fick vi se mer än vad
vi ville...

slampa!”

“...trodde inte
det skulle
gå så långt.
Jag minns
ingenting!”

• Vad borde INTE hänt i sommar?

“Strutsen” fungerar
inte i verkligheten.

t
ror at
“hon t
enhörningar
finns på riktigt!”

g ut
“jag såsom en

• Bästa festen/kvällen?

Helt klart maskfesten på Avenyn
när vi skulle vara background
dancers till Ladyhawke under
Way out west. Speciellt när jag
försökte övertyga vakten (ja, på
engelska) att vi kom från USA
och var tvugna att gå före kön
för vi skulle stå på scenen inom
10 minuter. Vi slutade på baren
bredvid och utan överdrift gjorde
fullständig succé på Avenyn.
Höjdpunkt? Min tribute till Ma-

auf w
erseh iedgooden,
nigh
t!
donna och gjorde en minnesvärd
stoldans på scenen.
• Sämsta festen/kvällen?

Ledsen att säga Konstbiennalfesten. All galenskap uteblev.
Bara vuxna människor i olika
klädshok med tillknäppt dansstil.

Lika som bäR?

Tycker du att du är lik en kändis, maila oss!

Definitely!

35%

• Mest otoppade händeslse?

Basement JAZZ nere vid Röda
Sten.
• Mest otippade person?

Min pojkvän, som blev världens
hemligaste person under hela
sommaren
• Vad var sommar-2009’s dryck?

Bag in boxen & Kött

Vännerna är oroliga
men ingen verkar ta
det på allvar, “...hon
har börjat gilla katter, snart köper hon
väl ost också - då
är det riktigt illa!”
säger en nära vän.

Tiga är
I don’t
think so!

35%

Silver...

Vissa stunder önskar man att man hade med
sig egna ljud... i detta fallet inget vidare lyckat
resultat dock. Bättre lycka nästa gång.

a
jag t
“Får bit till?”
en
Ingredienser
• 2 ägg
• 3 dl socker
• 3 dl mjöl
• 130g smält margarin
• 150g salta jordnötter

jordnötskakan

voff

“Oj... oj oj!”

Tillagning
• Smöra en
ungsfast form
och ta ströbröd på
kanterna.
• Vispa ägg och
socker, INTE fluffigt!
• Blanda i mjöl och
sedan margarinet.

• Rör runt till en
jämn smet, häll i
formen.
• Strö över jordnötterna, placera i
mitten av ugnen.

• Vad borde INTE
hänt i sommar?

fått massa nya
kompisar. Sedan
att bli kliad på
ryggen är skönt.

Att min ekorre
gick sönder.

Ugn
175g°C
ca 30-40 min (den
ska vara mörkt
gyllenbrun)
Låt svalna.
Bjud och ha trevligt.
(högt gi)

“jag må
ste

receptet!”

“Jag skulle aldrig lägga mig under kniven”
få

Murder on the dance floor...

När man tillslut

endast dansar
med drinkpinnar är
det nog dax att
gå hem...

Nico
• Vad borde hänt i
sommar?

• Vad var det bästa
som hände?

Jag hade skoj, så
jag har inget att
klaga på.

Att jag började
på dagis. Har

• Bästa
kvällen?

festen/

det man inte

har i huvude

t...

Mitt 2-årskalas!
De gånger husse
var på krogen
och jag fick vara
med, gillar inte
sån musik, så jag
brukar somna.

talar ut!

• Vad borde hänt i sommar?

Beach 2009

• Vad borde INTE hänt i sommar?

Mallorca Acne.

• Vad var det bästa som hände?

Att jag blekte håret.

• Bästa festen/kvällen?

När vi blev portade från Flames,
vilket crescendo!
• Sämsta festen/kvällen?

Kvällen när jag dansade på fler-

färgat krossat glas på båten
någon gång i slutet av juli och
drabbades av semilunginflammation i fem veckor efteråt.
Det sista jag minns är att jag
fotograferar neonfärgade fiskmåsar i gryningen, eller var det
Lindas naglar?
• Mest otippade händeslse?

Notan på VISA-kortet efter helgen i Köpenhamn.

Nu: slätare och
gämnare
hud än
någonsin!
Hur kan
hon se så
här bra
ut vid sin
ålder?!

midnattsruset?
När vi såg denna bilden undrade vi:
1: vart är löprundan...
2: vem höll i kameran...
3: varför inga byxor...
4: rakhyvel någon...
5: varför inte minneskortet
var fullt...

Lika som bäR?

• Vad var sommar
2009’s maträtt?

s tberg
Hanna We

Det
fanns
tider
då
man
tydligt
så hur
det
skulle
sluta...

På väg hem...
... kan uppenbarligen möten man
inte planerat inträffa.
Undrar om det blev ett nytt
namn i telefonboken?!

• Sämsta kvällen?

Kyckling, alltid
kyckling och köttbullar!

?
jasså

Tycker du att du är lik en kändis, maila oss!
Ibland drabbas ma
n
av självinsikt ...

Definitely!

79%

er:

• Vad borde hänt i sommar?

Möjligen nån mer sommarkatt, men
jag är rätt nöjd med utgången...
• Vad borde INTE hänt i sommar?

Vissa kontakter borde inte tagits...

• Vad var det bästa som hände?

Alla picknickar som resulterade i
fester oavsett veckodag.
• Bästa festen/kvällen?

Den som nånstans i mitten inkluderade olika storlek på tuchpenna
och när vi skrev ner starka låttexter
på lappar för att korra dem innan de
hamnade på den lilla yta hud som
fortfarande fanns kvar. (Väldigt Pillow Book.) Sedan blev det Fashion vs.
Breakdans på ett alldeles för smutsigt golv i ett stort hus i hamnen.
De gånger man ångrade sig,
(inga vad jag minns).
• Mest otippade händeslse?

• Mest otippade person?

• Vad var sommar-2009’s dryck/
maträtt?

För mig “Fantasy” med Battles i
iPod’n.

erkänn

1: Tuschpennan 2: Att nico äntligen
fick hunddagis 3: Att jag fick 2 förstahandskontrakt

Den smala människan inne i
min kroppshydda.

• Vad var sommar-2009’s låt?

ul tman

Nicklas H

• Sämsta festen/kvällen?

• Mest otippade person?

Sju sorters kakor och sju mörka
lager, sju dagar i veckan.

IT-boy

I don’t
think so!

21%

Madonna - mormor var i stan och
grävde i trosorna och avslutade med
Fuck You. Alla var imponerade.
• Vad var sommar-2009’s dryck?

“CP” - Bag in Box

• Vad var sommar-2009’s låt?

Slave For Lave - Roisin Murphy
Rus - Lill Lindfors
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• Vad borde hänt i sommar?

Henna och spritpennor borde etsa
sig för evigt.

Ljushuvud?

Otippade fester, alla gratisplåtar
till underbara festivalstunder. Berlin och den bejakande destruktiviteten.
• Bästa festen/kvällen?

En av alla nätter, extremt svårt. Underbar natt på ett stängt Arvikaområde bl a, älskar när Linda kissade
på Arvikaskylten, festivalen svek
oss nattetid. Underbara pubertala
uppträdande av vi som passerat de
dirty.

• Mest otippade person?

• Sämsta festen/kvällen?

Kwv, på bib.

Blanche van blanche.

• Mest otippade händeslse?

John i mina nylonstrumpbyxor i
leopardmönster.

mer

sen
...arg, led
och besviken!

Allt nico önskade sig var köttbullar i tomma toarullar, men
det var det enda hon inte fick.
Istället blev det tårta med
ljus hon inte kunde blåsa ut,
grisöron, bollar, Törley...
Kort sagt, inte ett kalas för en
primadonna.

• Vad borde INTE hänt i sommar?

När man dagen efter tittar i sin
mobil för att se vad som hände och
upptäcker:
1: vad man skickat så önskar man
ibland att det fanns alkolås...
2: vad man mottagit så önskar
man att man varit mer uppmärksam...

• Vad var det bästa som hände?

Kärlek såklart

• Bästa festen/kvällen?

Efterfesten på WOW-fredagen i Porterbryggan
• Sämsta festen/kvällen?

Konstbiennalfesten på Röda Sten,
städad tillställning med medelålders
människor som ravear.
• Mest otippade händeslse?

Hans i kvinnokläder.

natt i synd

snuskig hotell

• Vad var sommar-2009’s dryck?

“Only Shallow” MBV, (hon hade ju
min gitarr!!!!!) Plus att den tillhörde
det ljuva 90-talet.

En karriär

Starka ord...

Dom kommer dom går, men kärleken består.
Kanske inte så otippat men ändå
starkt, att Joel äger scenen med
Kid.

• Vad var sommar-2009’s låt?

• Vad borde hänt i sommar?

Bakfyllan

id
orar allt
“hon förl
kontrollen och beter
sig som en galning”

• Vad var det bästa som hände?

evski

teo” V olc

Nyp, nyp... dröm
jag måntro?

Om du
trodde att det
bara fanns en person som klädde sig
som om en färgblind
clown som trillat i klister
innan den gick igenom
garderoben så hade du fel.
Varje dag är ett
fyrverkeri
i färg och
form.

• Vad borde INTE hänt i sommar?

Självklart natten då mannen vi alla
hatar dök upp och överföll Carin
(bara tvungen, inget roligt, men det
kommer till mig).
Annars helt jävla Blankt, äh, förutom att jag inte borde hyllat Madonna med mina 1000 spänn och
klä ut mig ja iofs såg jag ju mer ut
som en zigenare.
Känns som en översvämmande
sommar.

Teodor “

OMG

Chockad personal
upptäckte rester av vad
som såg ut ha varit en
buffelhjord nedklottrade i forntida tribals...
Hej Klorin!

“det var all
t annat
än glammi
gt!”

• Mest otippade person?

Kvinno-Hans

• Vad var sommar-2009’s dryck/maträtt?

Petit Chouxer och Dagens
• Vad var sommar-2009’s låt?

Paris (Computer Club’s Aeroplane vs
Au Revoir Simone Edit) - Friendly Fires
Skeleton Boy (Air France Remix) Friendly Fires

runt 22.45 gick allt bananas!

L VE is in the air!
igen....

“Bröllop är
bara en maskerad
för vuxna”

Carpe Diem

Sommaren gick i
kärleken och livets tecken.
Varje skratt, varje solstund,
varje omfamning, varje kyss...
varje ögonblick kunde vara det sista...

dressed
4 succes?

återställd
eller vanställd?

...lever på
Ramlösa,
cigg och
droger...

säger en nära
vän.

köper vingar
för pengarna...
Will some one
please call
my stylist?

we don’t think so...
Cyklop och axelproteser...
till och med Lady Ga Ga skulle
tänka “en gång till” innan hon
bar detta.

“Hon hällde
i sig sprit”

man

Linda Spå

erkänner

:

Om någon förvarnat om att masker,
starka texter på hud och peruker
skulle vara ledordet för sommar
2009 så skulle vi inte lyssnat.

• Vad borde hänt i sommar?

Jag borde ju självklart fått gifta
mig!!!!
• Vad borde INTE hänt i sommar?

Jag borde inte cyklat berusad.

Lika som bäR?

Tycker du att du är lik en kändis, maila oss!

Definitely!

68%

• Vad var det bästa som hände?

Antichrist och Beyonce.
• Bästa festen/kvällen?

Från räkfrossa till Ghana var ju en
underbar afton som sedan överskuggades av kvällen efter då Nicklas
“lockade “ håret!
• Sämsta festen/kvällen?

Jag vägrar, allt var underhållande!

Efter en orolig vår
blev tillflykten
äppelodlingen i
Makedonien. Där var
det hårt arbete och
Misysoppa på menyn.

• Mest otoppade händeslse?

Hans Linde i damkläder.
• Mest otippade person?

Antichrist.
Att mantr
a “Take me
2
your heave
n..”
inte bättre! gör det

I don’t
think so!

32%

• Vad var sommar-2009’s dryck?

Flytande silver (jag tror inte det är
bra längre) / Maekrua nr4
• Vad var sommar-2009’s låt?

Single Ladies - Beyonce

“Första numret av Mums är en
potentiell klassiker.”
DN Kultur

“...som en skoltidning gjord av
världens galnaste skolklass...”
Martina Lowden

www.tidningenmums.se
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Inte så
unga som
du tror!
Vi har fått
tillgång till
information
de inte vill
ska komma
ut...

nu är all

a eniga!

“vi vill ha:
“

QK!

det går

Lågkonjukturen
drabbar alla.
Vi avslöjar vilka
formgivare som
drabbats hårdast
och vilka som
inte bryr sig...

br a n u
...

www.nicklas-h.se

