
Vill du läsa fler bus och lämna ditt eget? 
Gå in på www.kamratposten.nu

Gosedjursbus
Om du bor en bit upp i ett hus och har en balkong 
eller har en kompis som har det – busa med 
ett gosedjur. Fäst ditt gosedjur i ett rep och 
tejpa fast ett meddelande på gosedjuret 
(du kan till exempel skriva: ”Buuuuuh!” 
eller ”Hej! Vad heter du?”). Fira sedan 
ner gosedjuret när folk passerar och 
se hur de reagerar.

Anna

Stel som en makaron
Här är ett kul bus som kan få vem som helst att rysa! 
Gör så här: Ta ett par okokta makaroner i munnen i smyg 
så att ingen ser. Sen säger du till offret: ”Åh, vad stel jag är! 
Snälla, kan inte du dra lite i mina armar?” ”Visst”, säger 
offret. Precis när hon/han tar tag i dina armar biter du på 
makaronerna så att det låter som om något knäcks. 
Sen säger du: ”Tack, det var skönt.” Offret får en chock! 
Makaronen
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Krukväxtbus
Så här kan du göra ett kul krukväxtbus: Spela in ett medde-
lande på ett band och göm bandspelaren i växten. Ställ den 
vid en gångväg och tryck på play. Göm dig och kolla hur folk 
reagerar. (Exempel på meddelanden: ”Ge mig vatten – annars 
äter jag upp dig” eller ”Hjääääääälp, prata med mig – jag 
känner mig så ensam!”)

Superbusarna

Spöka med tv:n
Här är ett riktigt bra bus för dig som vill se dina syskon hoppa 
högt i luften! När ditt syskon tittar på tv, ta fjärrkontrollen och 
göm dig någonstans i rummet där ingen kan upptäcka dig. 
Börja sedan att höja och sänka ljudet på tv:n!!!

Syskonretaren
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Jag har tips på ett schyst men roligt bus. Detta bus funkar 
bäst på natten! Du behöver ett vitt stearinljus och ett rivjärn. 
Du smyger till platsen där personen du ska busa med sover. 
Riv stearinljuset med rivjärnet ovanför huvudet på ditt offer. 
(Inte för mycket bara! Sen smyger du därifrån... När ditt offer 
vaknar tror offret att hon/han har 
fått mjäll! Hihihi! Jag
LOVAR, det funkar 
jättejättebra!

Amanda

Kärleksbus
Supersmart sätt att framföra hemliga meddelanden! Ta 
fjädern inuti en kulspetspenna. Limma fast den i botten på 
en tom tändsticksask. Sätt fast en lapp, typ: ”Du är snygg!” 
Tryck ner och stäng asken. Sedan ger du bara tändsticksas-
ken till den du gillar och säger: ”Titta inuti!” Jag lovar, det 
funkar hur bra som helst!
Hampus

Nattligt bus
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