
Kancléř – otáčí balíček 
Voltaire – dokáže přesně určit napětí 
Inspektor - přijde 
Tahání modrých autobusů za uši 
Neviditelnost, když se nikdo nedívá 
Hrudní koš – slyší všemi koši na světě 
Hoří pomaleji, než ostatní 
Když jde po schodech, má tři nohy 
Když je unavený, ozývá se G durový kvintakord 
Když jde spát, voní 
Vytváří z bazmeků emoce 
Má tři ledviny a dorůstají 
Má v chřípí zelené skřítky, které přivolává heligonem 
Umí strávit celulózu 
Umí modulit číslem 3472037197465287389 rychleji, než ostatní 
Má výbornou paměť na rozmístění radarů 
Když někdo škaredě zpívá, dočasně ohluchne 
Nemá hltan a směje se lidem, co ho mají 
Když se dívá mikroskopem, nevidí obraz zrcadlově 
Je na povrchu slaný 
Všechna zájmena, která řekne, mají dvojnásobnou váhu 
Když je zdravý, uzdravuje se rychleji 
Když zakládá akciovou společnost, má 5000,- Kč slevu 
Když se blíží nebezpečí, otékají mu uši 
Všechny jízdenky mu v MHD platí o pět minut déle 
Když někdo hraje na ukulele, pozná přesné tóny 
Všechna jídla mu chutnají více, než ostatním 
Když tleskne, ozve se to dvakrát 
Když je mokrý, rostou mu vlasy rychleji 
Zná všechna Carmichaelova čísla 
Každý na světě mu dluží jednu korunu 
Když si nasadí boty, změní se v holínky 
Když smaží vajíčka, jsou hotová o půl minuty dříve 
Svítí mu vousy 
Když jde do sauny, může předběhnout šest lidí 
Vidí se v zrcadle dvakrát 
Neplatí na něj 3.Newtonův zákon (akce a reakce) 
Když si dá ponožky naruby, nikdo to nepozná 
Jeho hnis krystalizuje 
Splňuje první zákon robotiky 
Jeho sliny fungují jako zubní pasta 
Umí si přetáhnout spodní ret přes hlavu 
Když smrká, vyprodukuje o 25% více hlenu než ostatní 
Když ho někdo nakreslí do komiksu, automaticky u sebe má vuvuzelu 
Když krčí rameny, má na nich nárameníky 
Kdykoli má zemřít, místo toho zhyne 
Jmenuje se stejně, jako většina lidí kolem něj 
Jeho posmrtné křeče trvají o dvě sekundy déle 
Je všemi mastmi mazaný 
Když někdo zemře, dostane všechny jeho karty 
Když jí ovoce, jsou pecky šťavnaté 
Když trhá chleba, stává se z něj origami 



Všechny délky částí jeho těla jsou transcendentní 
Z jeho prstů vytéká superlepidlo 
Když ho někdo zavře do skříně, má na rukou řetězy 
Když se dotkne nějakého zvířete, fourierovsky ho transformuje 


