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W 1957 roku telewizja BBC podała, że dzięki 

łagodnej zimie rolnicy ze szwajcarskiego 

kantonu Ticino zebrali pierwsze plony 

spaghetti. Na materiale filmowym pokazano 

kobietę, która zbiera zwisające z krzewów nitki 

makaronu i rozkłada je, aby wysuszyły się w 

słońcu. 

 

W 2013 roku firma Google poinformowała 

o swoim nowym produkcie - Google Nose. 

Google Aromabase, czyli baza zapachów, 

miała zawierać kilkadziesiąt milionów 

próbek, które można powąchać zbliżając 

nos do monitora.

Do 1974 roku w Szwecji 
istniała jedynie czarno-biała 
telewizja. W 1960 kanał SVT 
wyemitował wypowiedź 
„eksperta technicznego", 
który poinformował o 

możliwości uzyskania w 
telewizji kolorowego obrazu. 
Miało to być możliwe dzięki 
nałożeniu na ekran 

nylonowego materiału, 
najlepiej - damskiej 

pończochy. Ekspert 

przedstawił szczegółowy 
instruktaż okraszony 

naukowym komentarzem.

W 1977 roku brytyjski 

dziennik The Guardian 

raport specjalny o San 

Seriffe. Okazją miało być 

dziesięciolecie odzyskania 

przez to państwo 

niedpodległości. San Seriffe 

miał być mało znanym do 

tej pory archipelagiem na 

Oceanie Indyjskim, a swoją 

rajską przyrodą miał 

wyprzedzać wszystkie 

turystom miejsca. Po 

publikacji raportu wielu 

czytelników zapragnęło 

odwiedzić San Seriffe.

W 2012 roku polski portal 

bankowy bankier.pl 

poinformował o wprowadzeniu 

nowego podatku. Od 1 kwietnia 

kolejnego roku łącza 

internetowe miały zostać 

dodatkowo opodatkowane, a 

wysokość podatku zależała od 

ich przepustowości. Według 

wypowiedzi fikcyjnej rzeczniczki 

Ministerstwa Finansów 

wprowadzenie podatku były 

wielkim sukcesem polskiej 

prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej.
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C. Po emisji ze stacją telewizyjną skontaktowały się tysiące widzów, którzy prosili o porady 

dotyczące hodowli takich drzewek na Wyspach. 

A. Ten dowcip był nawiązaniem do primaaprilisowego żartu stacji BBC, która kilkadziesiąt lat 

wcześniej poinformowała o możliwości przesyłania zapachów poprzez fale radiowe.

F. W informację uwierzyło wiele osób, a internet rozgrzał się do czerwoności.  Żart był 

faktycznie udany - przecież fiskus skwapliwie wykorzysta każdą okazję, aby sięgnąć do naszej 

kieszeni!

D. Po emisji do stacji zadzwoniły tysiące rozczarowanych i zirytowanych widzów, którym 

mimo dokładnego wykonywania poleceń nie udało się uzyskać kolorowego obrazu.

E. Żart znacznie utrudnił życie liniom lotniczym oraz agencjom turystycznym. Musiały się one 

zmierzyć się z pretensjami setek niezadowolonych klientów, którzy chcieli spędzić wakacje na 

rajskich wyspach.

B. Na żart dały się nabrać miliony osób, ale już 2 kwietnia rzecznik prasowy poinformował, że 

muzeum nie jest w stanie przeprowadzić tego projektu. Podkreślił jednak, że dyrekcja oraz 

potencjalny kurator byli niezwykle wzruszeni zainteresowaniem wzbudzonym przez 

nieprawdziwe ogłoszenie.
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