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  Cel mai sărac oligarh ucrainian fuge din Kiev pe
o patină cu rotilă.

 

 
Serghei Pornosenko, ocupantul poziţiei 300 în topul celor mai bogaţi oameni din Ucraina realizat de

revista Kapital, a fugit în cursul nopţii din impunătoarea garsonieră din care conducea destinul
spălătoriei auto la care deţinea pachetul majoritar de acţiuni, şi a ajuns deja pe şoseaua de centură

a Kievului. Preşedintele Ucrainei l-a somat să se întoarcă că-i taie apa la spălătorie, dar Serghei,
care dintr-un noroc chior s-a născut cu un picior mai scurt, goneşte ca vântul către Est. Deoarece
cunoscutul oligarh are piciorul drept mai scurt, a investit încă de acum 30 de ani, într-o patină cu
rotile made in URSS, pentru cazul în care trebuie să părăsească în grabă ţara. Din păcate, din
cauza vechimii, trei din cele patru rotile au căzut între timp, plus că şi-a cumpărat din greşeală
patina pentru piciorul mai lung deci şansele sale de a ajunge la Moscova până vine iarna sunt

reduse. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-02-15 13:04:08
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  Putin mai lasă să crească copacul din care va
face masa la care va sta cu Iohannis.

 

 
Putin a inspectat astăzi molidul bătrân de 160 de ani din care urmează să se facă masa la care va fi

invitat preşedintele României, şi a hotărât să-l mai lase să crească vreo 2 ani până să-l culeagă.
Dacă tot s-a dus pregătit cu un topor, a tăiat totuşi un bonsai pentru întâlnirile cu cancelarul german

şi cu Viktor Orbán.
Specialiştii români în politică externă spun că Putin se teme de Iohannis care poate să tacă aşa de

tare încât o masă de doar câţiva zeci de metri nu ar fi suficientă, şi i s-ar înfunda urechile. Alţi
specialişti sunt de părere că dacă Putin mai aşteaptă mult, nici nu va mai fi nevoit să-l taie, că

preşedintele Simion o să vină cu masa de-acasă. autor Radu Bârsan - 2022-02-13 06:52:10
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  Chiriaşii garsonierei de 11 mp au găsit pianul lui
Armin van Buuren uitat lângă pat.

 

 
Cei 6 studenţi, despre care partea întunecată a presei a relatat faptul că au închiriat celebra

garsonieră din Cluj ( https://www.timesnewroman.ro/life-death/exclusiv-cine-sunt-cei-6-studenti-
care-au-inchiriat-garsoniera-de-11-mp-din-cluj/ ), au găsit într-un colţ al garsonierei pianul lui Armin

van Buuren. Vestitul muzicant se pare că a fost cazat acolo pe perioada Untold 2019.
Unul dintre studenţi relatează:

'După nici 2 ore în care am rătăcit toţi prin garsonieră să ne acomodăm cu noul habitaclu, am
remarcat faptul că între calorifer şi pat este abandonat un pian. I-am trimis unui prieten de la

conservator o poză cu pianul pe whatsapp şi acesta l-a recunoscut imediat. Este un model făcut pe
comandă special pentru Armin van Buuren. Probabil nu a avut timp să-l scoata pâna la checkout, şi-

a fost mai ieftin să-l abandoneze decât să mai plătească o noapte de cazare. Deja ne-am anunţat
toţi colegii şi deseară o punem de-un party. O să fie epic, exact ca la Untold, dar probabil punem şi

muzică..oricum măcar va fi mai degajat' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-02-08 23:14:52
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  Studiu. 90% din specialiştii în apărare sunt
bătuţi de neveste.

 

 
Specialiştii în statistică râd de specialiştii în apărare din MAPN după publicarea ultimului studiu care
ne arată că 9 din 10 specialişti în apărare sunt uşor de recunoscut pe stradă având verighetă şi un

ochi vânăt. Cel de-al zecelea nu are verighetă.
Specialistul în Purtat Cuvinte ale Institutului Naţional de Statistică, a organizat o conferinţă de presă

şi a anunţat oficial:
'Ana are mere. 100%.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-02-04 08:36:45
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