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  Veşti proaste pentru nevăzători: o orhidee
despre care se credea că a dispărut, găsită într-o

pădure din Botoşani.

 

 
Una caldă, una rece, pentru nevăzătorii din România. După vestea minunată care anunţa dispariţia

Cascadei Bigăr, iată că nevăzătorii au din nou ghinion. Este vorba despre reapariţia Papucului
Doamnei, o specie de orhidee sălbatică care nu a mai fost văzută de mult timp, nici măcar de cei cu

privirea foarte ageră.
Gelu Sprâcenatu, orb, pentru neurococi:

'E foarte nasol când afli că mai e ceva ce nu poţi vedea. Aşteptăm de cel puţin 20 de ani dispariţia
urşilor polari, a balenei colorate sau a râsului. Ne bazăm pe articolul ăsta.. 33%!' autor Dan Căpitan

de Stop - 2022-06-28 00:42:46
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  Şi ANPC-ul va monta avertismente pe plajele din
Mamaia.

 

 
După geamandurile cu cruce ale ISU, iată că o nouă autoritate a statului vine în sprijinul turiştilor, şi
va monta avertismente pentru siguranţa consumatorilor. Plajele vor fi înţesate de ţepe cu turiştii din

anii trecuţi, astfel încât populaţia aflată în vacanţă să fie atenta să nu mănânce nimic în timpul
sejurului. Hotelierii se aşteaptă însă exact la efectul opus:

'Nu vor rezista tentaţiei! Pentru că cei care vor ignora avertismentele îşi vor petrece întreaga
perioada estivală 2023 înfipţi într-una din ţepele ce se vor monta anul viitor, e clar că turiştii vor da

năvală în baruri şi restaurante pentru a sta gratis la anu' pe plajă.' autor Dan Căpitan de Stop -

2022-06-14 09:39:21
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  Adio pericol de înec! ISU va dota şi
prezervativele cu geamanduri.

 

 
După succesul geamandurilor cu crucioi, care conform ISU, vor reduce numărul înecaţilor pe litoral,

Inspectoratul a prezentat publicului si primul prezervativ cu geamandură, care va reduce riscul
înecului în camerele de hotel. Lansarea a fost puţin amuzantă deoarece şeful ISU, cel care a
prezentat prototipul, nu ajungea nicicum la geamandură, situaţia stânjenitoare fiind rezolvată

prompt de câţiva subalterni care i-au dat imediat 2 labe. autor Radu Bârsan - 2022-06-13 16:51:33
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  Podurile din România vor fi dotate cu cutii
negre.

 

 
Pentru că prăbuşirea podurilor este foarte greu de anchetat, guvernul a decis să doteze toate

podurile cu cutii negre, exact ca la avioane.
Specialiştii care anchetează prăbuşirile au observat că majoritatea podurilor cad deoarece sunt mai
grele ca aerul. Unii spun că un pod de calitate nu are nevoie doar de cutie neagra, ci şi de aripi, care

să-i asigure portanţa.
Cutiile Negre vor înregistra convorbirile şoferilor care traversează, numărul lucrărilor de revopsire,

precum şi date complexe cum ar fi timpul, temperatura, umiditatea, amplitudinea balansului şi viteza
de download. Ca să nu se fure, Cutiile Negre se vor monta adânc în pilonul principal, constructorul

primind de la Guvern şi câte un sac de glet cu care să astupe eventualele fisuri.
'De-abia după ce cad 4-5 poduri cu cutii negre vom putea spune cu precizie motivul prăbuşirii.'

autor Dan Căpitan de Stop - 2022-06-11 07:29:11
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  Spoiler! Putin face echipă cu banditul Marv
pentru capturarea puşlamalei Zelensky.

 

 
Studiourile Hughes Entertainment, producătorul seriei Home Alone, mai au 2 minute de filmat din

cea mai nouă producţie, Home Alone восемь.
Inspirat din ultimele evenimente, filmul îl prezintă pe simpaticul puşti, Zelensky, uitat de familia

europeana în Kiev, între două bombe.
Jason Momoa a trebuit să-şi ia tricou kaki, să-şi rărească barba, să slabeasca 90 kg, si să scada 1

metru, pentru a putea juca rolul eroului principal. Este pentru prima dată când filmul se difuzează
deja de câteva luni, înainte să fie terminat, de către toate canalele de ştiri de pe partea corectă a

planetei.
Harry şi Marv îl întâlnesc pe banditul Putin, un temut vânzător de gaze, cedându-i 51% din Wet

Bandits rezultând noua persoană juridică, neplătitoare de TVA, Red Bandits. Toata sala se râde la
fazele în care Red Bandits primesc fulgi după lipici, piane de la etajul superior, foc pe freză...în
general fazele cunoscute, de la Stan şi Bran, la Stela şi Arşinel. Toţi cinefilii cunosc deja aceste
secvenţe, singura necunoscută fiind defapt cele două minute, nefilmate încă. autor Radu Bârsan -

2022-06-05 00:05:31
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