Bilaga 3 : ”Skvaller”
Det som inte får publiceras i Svensk Damtidning och dess andliga följeslagare publiceras på
nätet. Jag har här sammanställt ett urval från sajten Flashback, huvudsakligen ur ”Den stora
skvallertråden om H.M. Konung Carl XVI Gustaf”, för att ge läsarna en känsla för vad det är
frågan om:
Kungsvraket
– Efter ett tips från Expressen har Deanne Rauscher registrerat sig på Flashback för att komma närmare
uppgifter som hittills ingen vågat skriva om. Så fram med skiten nu! Hjälps vi åt att skrapa litet grand
tror jag vi hittar en hel kennel begravd här! (Under)grävande journalistik om dårhushjonen på
Drottningholm måste stödjas. Ned med fransösen och den tyska ruggugglan!
– YES! Kuken i brevlådan! Hans majonäs honungen är såklart inte imbecill, men hissen kan definitivt
inte gå ända upp.
– Då kungen inte framstår som en slipad talare i klassisk mening och dessutom av många tyckare anses
klent begåvad är det lätt att underskatta en av hans viktigaste egenskaper: förmågan att på sitt eget
lågmälda vis väcka sympati. Minns tsunamitalet - inga stora ord men en äkta leverans som berörde
folket på ett djupare plan och enade nationen.
– Om vi sorterar i ditt högtravande språk och övergår till flashbackska så spekulerar du i att jag faktiskt
har RÄTT?! Ha! Ha! Ha! :)
– Det tragiska är att knugen är så förbannat underhållande. Det känns nästan som att ha Fadde som
statsöverhuvud.
– Japp, underhållningsfaktorn är nästan alltid på topp – men ibland saknar jag Tarras-W, hon var ett
extra körsbär på marsipantårtan!
– Jag har träffat honom och han är en både trevlig och kul person med humor och lite distans. Jag kan
inte säga annat än att jag hellre har Kungen som statschef, oavsett eventuella tillkortakommanden, än
någon jävla politiker-mupp som väljs till positionen av en samling debila kretiner som bara bryr sig om
skattesatser och vård-skola-omsorg.
– En nära vän jobbar där på Drottningholm med drottningens utseende ibland. Drottningen är enligt
denna vän en arrogant, skrikig och obehaglig kärring som ska servas på sekunden. Uppkomlingar blir
gärna sådana tydligen, och Silvia är en av dem.
– Jag tror inte att Jokern har Alzheimer. Det är bara hennes naturliga beteende att uppträda som om hon
hade det.
– Senil dementi! Så säger man inte om en invandrad socialbidragstagare!
– Jokern som öknamn såg jag först i en liten artikeln i Expressen. Hon hade kommit hem från ett
klinikbesök i Brasilien, och en förbluffad journalist kunde inte undgå att notera faktum. Det värsta
smilet har dessbättre rättats till sen dess.
– Farsan drog precis den här vitsen om hennes plastikoperationer och jag kunde inte sluta skratta: "Om
Silvia lyfter sig en gång till så kommer hon få pipskägg". Tog mig några sekunder innan jag kopplade
och sen låg jag i soffan och grät av skratt.
– Är du medveten om att vem som helst kan skriva inlägg på Flashback? Du, jag, vem som helst ...
– De flesta av kvinnorna (enligt boken) visste inte om att Knugen skulle vara där. Det är rimligt att anta,
eftersom det antagligen skulle bli rätt mycket snack. Men de hade inget emot att vara där och ta del av
sällskapet och maten. Dumfeministerna verkar ha svårt att komma ifrån sin egen introspektiva analys av
situationen, att de själv aldrig skulle vilja sätta sig i den situationen. Människor är olika och det är dags
för dem att inse det.
– Hur kan du säga att de manipulerade, förtappade små liven som lurats in i dessa kvinnoförnedrande
sammanhang, där de har fått frossa god mat och dryck helt på sina egna villkor, är golddiggers???
– Lägg ägg! Detta är en skvallertråd, inte en tråd där vi pratar förnuft! Vi vill veta vem han lägrat,
vilken ställning han föredrar och hur uthållig vår knug är så att vi kan benchmarka honom mot den
internationella konkurrensen. Comprendo?
– Jawohl mein general. Det man inte har i huvudet får man ha mellan benen. Håll Sverige fritt från
inavel!
– Fan vad jag beundrar er som orkar sitta här och hänga hela dagar och halva nätter. Den här tråden har
blivit som en evighetsmaskin. En härskara knegarpukkon försöker tolka det lilla som hovet släpper ut.
Samma information går runt, runt, runt och tillförs ständigt nya vinklingar, spekulationer och
konspirationer av folk som borde uträtta något nyttigt istället. Diska!
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– Problemet med kungshuset är att det är privat när det passar, och en statsangelägenhet när det passar
bättre.
– Följer man den här tråden låter det som om det var en religiös diskussion. Vi har några som envisa
som talibaner förnekar allt som står i boken. Man hänvisar bara till att källorna inte är redovisade. Nu är
boken lika väl underbyggd som en vanlig tidningsartikel. Josefsson t.ex. använder sig av anonyma
källor när han gör sina reportage. Folk påstår inte att dessa källor är något som han hittat på. (Nu vill jag
inte höra massa dravel om honom från er högergossar.) Och därmed är min foderlucka stängd!
– Amen!
– Det är som jag sagt tidigare delvis vårt fel att boken skrevs, förlåt Kungen å Flashbacks vägnar.
...
– Ni svenskar är världens mest självhatande folk alltså. Judarna i media göra allt för att smutskasta ert
kungahus och ni idioter står och hejar på. Varför tar ni inte ner byxorna direkt och låter sionisterna
rövknulla er ordentligt på öppen plats så att ni kan gå och kasta er framför tåget sedan som alla andra
självhatande svennar. Jävla pissfolk, hoppas ni blir utrotade snabbare än kvickt.
– Vi har ett system här din svartskalliga avgudadyrkare! Det kanske inte ser ut så mycket för världen.
Men vi gillar det! Och det är vårt!!!
– Håller med. Jävla vårtsvin! Hoppas säpo gör dig skendräktig.
– Hurra! Miau! På honom! Bit! Riv! Klös! Vråål!
– The Botten Is ännu inte Nådd.

*
"Jag har faktiskt satt mig ner och räknat ut inavelskoefficienten på Knugen. Referensen till algoritmen
är http://www.ihbc.se/app/servlets/inavel.html för den som vill avla, kungligheter, hästar eller
hundraser. Jag hittade bara fyra fall av gemensam arvinge. Att Drottning Victoria har lagt sig ;) i det
hela förvånar väl ingen, och så är det något gammalt furstendöme som är med också. De vi har är alltså
Albert av Sachsen-Coburg-Gotha, Victoria av Storbritannien, Vilhelm I av Nassau och Pauline av
Württenberg.
Termen för Albert av Sachsen-Coburg-Gotha är: 0.5^(4+4+1) = 0.5^9 = 0.00195
Termen för Vilhelm I av Nassau är: 0.5^(5+5+1) = 0.5^9 = 0.00049
Eftersom Victoria var gift med Albert ger det samma term, liksom för Pauline och Vilhelm, vilket ger:
2*0.00195 + 2*0.00049 = 0.0244 = 2.44%
Sen kan man förstås fortsätta att gå bakåt i tiden, vilket naturligtvis ökar inaveln. Men sannolikt inte
särskilt mycket. Det blir rätt mycket folk att hålla reda på också, så jag håller mig till exemplet och gör
en parallell till Easy Lover.
Kungen är alltså inte alls särskilt inavlad. Vad man ska skylla på då vet jag däremot inte." 1588
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