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  Epic Games a cumpărat de la Realitatea
drepturile asupra 'Jocuri de Putere'.

 

 
După ce The Romanian Păcălici, personajul principal al producţiei 'Jocuri de Putere', a semnat cu

Steam pentru super-producţia 'Abureala PNL', gigantul american Epic Games lansează o
operaţiune de preluare ostilă a vestitului păcălici.

CEO-ul Epic, Tim Sweeney, declară pentru neurococi:
'Nu puteam lăsa un personaj atât de îndrăgit de gamerii din România să presteze pentru concurenţă

aşa că în primă fază am preluat drepturile asupra producţiei 'Jocuri de Putere' să vedem dacă îl
atragem. Dacă nu merge aşa o să înfigem o garoafă într-un căcat şi sigur apare în 24 de ore.' autor

Radu Bârsan - 2020-06-28 10:03:05
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  Iliescu a fost surprins ţopăind pe patul de
moarte.

 

 
Vecinii se plâng că patul de moarte, cumpărat de Iliescu de la Ikea în '44 special pentru musafiri,
este testat frecvent de neastâmpăratul proprietar. Ca o curiozitate, sloganul 'Do it yourself!', a fost

lansat de Ikea exact cu acest produs, cele 6 lumânări din set fiind livrate neaprinse, cu 6 chibrite şi o
schiţă. autor Dan Căpitan de Stop - 2020-06-16 05:07:44
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  Mii de vedete văzute în România! La o singură
terasă au stat ieri 5 Chuck Norris.

 

 
Dovada clară o constituie listele cu clienţi ţinute de barurile care respectă Părerea Guvernului

publicată vineri în Monitorul Oficial sub nr 394/2020.
Ospătarul localului în care ieri seară au băut câte 16 beri domnii Chuck Norris, povesteşte:

'Aştept de mult să intre în local ceva vedete că am auzit că ăştia lasă ciubuc serios. Pe dracu'! N-au
lăsat absolut nimic, aşa că am fost nevoit să le trag câte-un şut în cur la plecare. Pe unu' l-am şi

ţinut până dimineaţa la spălat pahare de m-a sunat doamna Norris că-l dăduse Missing in
Action.' autor Radu Bârsan - 2020-06-03 11:12:10
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  Visul lui Musk devenit realitate. A semnat
parteneriatul cu BOR.

 

 
După colaborarea cu NASA Musk a prins curaj şi a reuşit să-l convingă şi pe Patriarhul Daniel să-l
bage în seamă. Primul proiect este trimiterea în spaţiu a Catedralei Mântuirii Neamului astfel încât
eventualii păcătoşi din galaxie să ştie care-i filmu pe Terra şi să doneze ceva la Preafericit că doar

nu degeaba trimite hardughia în spaţiu.
Elon Musk declară pentru neurococi:

'De mic mi-am dorit să îl cunosc pe mr. Daniel, tătucul influencerilor. Pentru că am eşuat constant,
am încercat să mă amăgesc cu tot felul de obiective minore: să recuperez rachete sau să duc

oameni pe Marte.'
Preafericitul Daniel:

'A venit ăsta micu' pe la mine şi mi-a zis că poate să-mi trimită catedrala în spaţiu. Corect!..sunt mii
de ani de când klingonienii bagă botezuri fără taxă. Galaxia e plină de muiuci care vor putea să intre

în legalitate! Până acum când murea câte un alian îl băgau în pământ (mă rog) gratis fără nici o
cântare profesionistă, fără vreo evocare a ceea ce-a făcut ăla-n viaţă. Nişte barbari dă-i în plm.
Românii să nu se sperie că le trimitem catedrala spre centrul galaxiei şi rămân de râsul Europei.

Vom face una şi mai mare, şi mai multă: două!' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-06-02 08:56:17
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