
Robô Incel
A Pulp Fiction voltou!

Error 23
A sua e-Zine sensual

Edição Confusão 3186



Esta e-zine é um
oferecimento da

Sociedade Fnordiana
Discordiana

Consuma com moderação
Creative Commons

Ano 3186 YOLD

Texto complementar
quase desnecessário

https://archive.org/details/pulpmagazinearchive


OVELHAS COMEM PASTO
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números Primos
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Inédito
Use preservativo

https://www.deviantart.com/netcyber/art/The-Lord-of-Chaos-363903436






ATENÇÃO!

ESTE POST CONTÉM REVELAÇÕES
SURPREENDENTES! NÃO DEIXEM QUE

TE COMAM!

Como os Buracos
Negros são feitos…



Captura Discordiana

Conteúdo tóxico pode

causar náuseas e

provocar vómitos

involuntários.

Em caso de suspeita

de falha na glândula

pineal, consultar as

diretrizes do

nonsense.

Sinópse de um
Filme Inexistente



Círculo de Fogo



Você pode baixar
as outras edições

da Error23
clicando no quadro

abaixo.

Registro históricos dessa
estação:

A SpaceX lança pela primeira
vez seu foguete com dois
astronautas em direção a
estação espacial
internacional. Astronautas
escutam AC//DC e Black
Sabbath.

A pandemia assola o mundo
e fazem Terraplanistas se
calarem.

NOSSA, QUE DELÍCIA

https://error23fnord.wordpress.com/biblioteca-de-alexandria/zine/


Sinópses de filmes que não existem

"Figura do discurso na qual a
última parte de um frase ou frase
é surpreendente ou inesperada;
freqüentemente usado em um
situação humorística ".

1. Não discuta com um idiota.

Ele irá arrastálo para o nível dele
e derrotálo com experiência.

2. A última coisa que quero fazer é
te machucar. Mas ainda está na
minha lista.

3. A luz viaja mais rápido que o
som.

É por isso que algumas pessoas
parecem brilhantes até você ouvi
las falar.

4. Se eu concordasse com você, nós
dois estaríamos errados.

5. Nunca crescemos realmente,
apenas aprendemos a agir em
público.

6. A guerra não determina quem
está certo  apenas quem resta ..

7. Conhecimento é saber que um
tomate é uma fruta.

A sabedoria não é colocálo em
uma salada de frutas.

8. O noticiário da noite é onde eles
começam com 'Boa noite'

e prossiga para lhe dizer por que

não é.

9. Roubar idéias de uma pessoa é
plágio.

Roubar de muitos é pesquisa.

10. Uma estação de ônibus é onde
o ônibus para.

Uma estação de trem é onde um
trem para.

Na minha mesa, tenho uma
estação de trabalho.

11. Eu pensei que queria uma
carreira. Acontece que eu só queria
contracheques.

12. Sempre que preencho uma
inscrição, na parte que diz:

'Em caso de emergência, notifique:'
eu coloquei 'MÉDICO'.

13. Eu não disse que era sua
culpa, eu disse que estava
culpando você.

14. As mulheres nunca serão
iguais aos homens até que possam
andar

na rua com uma cabeça careca e
um intestino de cerveja,

e ainda acho que eles são sexy.

15. Atrás de todo homem de
sucesso está sua mulher.

Por trás da queda de um homem
de sucesso, geralmente há outra
mulher.

16. Uma consciência limpa é o
sinal de uma memória confusa.

17. Você não precisa de
paraquedas para saltar de
paraquedas.

Você só precisa de um paraquedas
para saltar duas vezes.

18. O dinheiro não pode comprar
felicidade, mas com certeza faz

miséria mais fácil de conviver.

19. Há uma linha tênue entre
carinho e carinho

segurando alguém para que eles
não possam fugir.

20. Eu costumava ser indeciso.
Agora não tenho tanta certeza.

21. Você nunca é velho demais
para aprender algo estúpido.

22. Para ter certeza de atingir o
alvo,

atire primeiro e chame o que
acertar.

23. Nostalgia não é mais o que
costumava ser.
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INTERNET

Nunca deixe que um

despertador arruine sua

vida






