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  Ikea intră pe piaţa de ridesharing.

 

 
  Lovitură grea pentru firmuleţele Uber şi Bolt. Gigantul scandinav intră pe piaţa de ridesharing cu

aplicaţia IkeaCab.
Utilizatorii aplicaţiei vor avea nevoie doar de un vecin mai priceput pentru a asambla componentele
cursei comandate care, conform purtătorului de cuvânt al companiei, va conţine un imbus, şoferul,
benzina, piesele auto şi manualul. Deşi şoferii parteneri vor avea un comision destul de ridicat, de

100%, aceştia vor primi câte un hotdog la fiecare 10 curse.
Pentru început Ikea propune utilizatorilor una din cele 3 variante de curse cu numele sugestive

VITTSJÖ, BJÖRKSNÄS şi ÖRTFYLLD (pentru săraci cu datorii, pentru săraci şi, respectiv, pentru
bogaţi cu datorii).

* Ikea roagă utilizatorii aplicaţiei să nu hrănească şoferii cu firmituri de pâine sau grăunţe, că se
învaţă. autor Radu Bârsan - 2022-12-30 11:18:19
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  Un criminal deosebit de blând se plimbă cu
mămica lui pe străzile din Cluj

 

 
  Unul dintre cei mai inofensivi criminali din ultima sută de ani, se plimbă însoţit de mămica sa pe

străzile din Cluj. Mihai Agopian, cunoscut în lumea bunelor maniere din Turda ca 'Mihăiţă Cinstitu',
şi-a ucis prietenul din copilărie folosind poza unei drujbe. Crima, făcută la calm, pe fondul

consumului de ceai de muşeţel, a incântat populaţia din Cluj-Napoca, şi a demonstrat încă o dată
că este în altă ligă decât judeţele Vaslui-compatible. Pentru că Mihaiţă nu a avut niciodată curaj să
meargă singur pe strada, acesta este însoţit de mă-sa, şi este considerat de către autorităţi drept

deosebit de politicos.
Mai multe patrule ale Poliţiei au organizat filtre şi salută toţi trecătorii cu scopul capturării lui Mihăiţă

care va veni cu siguranţă să le strângă mâna.
Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Cluj, pentru neurococi:

'Poliţia a fost înştiinţată prin apel de urgenţă 112, despre comiterea unei crime deosebit de
agreabile. La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare formată din procuror

criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj şi poliţişti din cadrul Serviciului de
Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic, tot Cluj. În fapt, în cursul nopţii de 25/26 decembrie,
bărbaţii, ambii de 31 de ani, au consumat băuturi infuzate la locuinţa victimei, iar la un moment dat,

Mihăiţă i-ar fi aplicat o lovitură victimei, cu poza unei unelte dintr-un catalog Dedeman.
Avertizăm cetăţenii ca, în cazul în care

 îl văd, să apeleze de îndată 112 şi să nu încerce să-l reţină deoarece acesta este deosebit de
plictisitor.'  autor Dan Căpitan de Stop - 2022-12-26 21:20:28
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  Pronumele mele sunt mai tari ca verbele tale

 

 
Când Thor, amatorul de ciocane, îl întâlneşte pe Dănuţ autor Dan Căpitan de Stop - 2022-12-23

08:43:59
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  Bucurie în rândul liceenilor: bacşişul se pune la
notă!

 

 
  Sute de liceeni au ieşit astăzi pe casa scării să sărbătorească cadoul oferit de guvernanţi: bacşişul

ospătarului se va adauga la notă!
Reprezentantul elevilor unui liceu bucureştean, pentru neurococi:

'În sfârşit o măsură înţeleaptă! Practic cu 4 lei bacşiş treci anul, că un leu e din oficiu! Trăiască
evoluţea! E adevărat că pâna azi nici un elev nu s-a gândit să lase bacşiş. Ce motiv am fi avut să

dăm bacşiş colegilor noştri mai săraci care lucrează prin birturi?!? De mâine însă vom umple
buzunarele ospătarilor cu ciubuc sa vadă şi mamele noastre ce elevi eminenţi estem. O s-avem 10
pe linie! Mă şi gândesc să merg la babeşboia să învăţ cum se scrie boia.' autor Dan Căpitan de Stop -

2022-12-13 19:32:30
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  Răzbunare! Hruşcă lansează un album de
colinde în limba germană.

 

 
  Ştefan Hruşcă a anunţat că lucrează intens la albumul de colinde 'Deschide Spaţiul Creştine!', de
data aceasta în limba germană. Grozăvia nu se opreşte aici. Orchestraţia va fi mult mai complexă,
iar zgomotele acesteia vor fi asigurate de temuta trupă Taxi. Nouă nu ne rămâne decât să sperăm
că Austria se va mai opune o dată intrării României în Schengen pentru că efectiv merită să treacă

prin ce-am trecut noi în ultimii 50 de ani.
Stefan Hruşcă pentru neurococi:

'E destul de dificil sa vorbeşti cu-atâtea consoane darămite să cânţi, dar merită efortul!
Lherhopftzeneggeru-i lherhopftzenegger und wieder lherhopftzenegger sună chiar mai melodios în
limba germană, iar ăsta de la Taxi, Nuştiucum Teodorescu, rupe cu instrumentele. Cu chitara nu
prea-mi ieşea Do Majoru' în germană aşa că am comutat pe modul acordeon, ca să fie de succes

de la prima audiţie.' autor Radu Bârsan - 2022-12-12 20:56:50
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  Judeţul Vaslui a declarat război omologului său,
Austria.

 

 
  Consiliul judeţean Vaslui a cedat presiunilor venite din partea populaţiei şi a declarat război

Austriei.
Şeful operaţiunii militare speciale, plutonierul Davinşi, pentru neurococi:

'Mâine dimineaţâ bem olecuţ şî dup-aia ni duşim peste dânşii să-i bătuşim. Dacă dau ceva de băut,
atunci bem oleacă cu dânşii, ş-apoi îi pălim. Caporalu Vasile duce ş-o rachetă din ţeavă de-un ţol in
caz că se-agită şi fug cu topoarele-n spate. O să-i biruim greu, că Austria e cât Braila şi Galaţiu la

un loc, da' nu ni temem! Păi pi şine fac ei nonşengheni?' autor Radu Bârsan - 2022-12-11 14:26:13
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  Cancelarul Austriei a intrat dimineaţă cu
Schengenu-n România.

 

 
  Doar doi români au simţit nevoia să-şi aprindă o ţigară în această dimineaţă după ce cancelarul

Austriei a intrat puţin cu Schengenu-n România, de probă. Karl Nehammer dă vina pe faptul că era
frig şi-i cam murea schengenu' la Nădlac, unde mai pui că România nu e defrişată chiar de tot şi
arata ca o babă din anii '80 care, colac peste pupăză, mai are şi gaze. Cancelarul a cerut ca la

primăvară, când îşi revine, să fim pregătiţi: fără pădurice, fără flatulenţă, şi-atunci o să ne arate el
cum ajunge cu schenghenu până-n gâtul fiecărui român. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-12-08

10:51:52
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  Cea mai longevivă muscă efemeră din lume a
împlinit azi 36 de ore.

 

 
  Musca Bu, cum a fost botezată de îngrijitorii parcului botanic din Cluj, a bătut toate recordurile,
devenind prima efemeropteră care a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ore. Bu, a fost sărbătorită

astăzi de angajaţii parcului botanic şi a primit un coş zemos, stors de portarul cu acnee.
Purtatorul de cuvânt şi miros al parcului botanic, pentru neurococi:

'În mod tradiţional noi botezăm efemeropterele cu nume scurte ca să nu cumva să decedeze înainte
să le pronunţăm. Lui Bu puteam să-i spunem şi Mircea-Radu, dar n-am ştiut că va fi aşa longevivă.
Bu este respectată de roi, fiind considerată cea mai înţeleaptă insectă datorită faptului că a văzut
atât de multe la viaţa ei. Insectele mai tinere vin să ceară sfaturi bătrânei Bu care le dă pilde din

evenimente istorice de mult apuse, nemaivăzute de membrii roilului.
...stai puţin că a murit.' autor Radu Bârsan - 2022-12-04 11:08:00

  © Interkasa srl
 str Rozmarinului 26, Oradea

                                      10 / 11

https://neurococi.ro/posts/cea-mai-longeviva-musca-efemera-din-lume
https://neurococi.ro/posts/cea-mai-longeviva-musca-efemera-din-lume
https://neurococi.ro/radub
/


  mail: buba@neurococi.ro

 nr. 49,luna 12 - 2022 - ISSN 2734-8784 ISSN-L 2734-8784

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)                                       11 / 11

http://www.tcpdf.org

