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Μέσος όρος ποιητικών βραδιών που λαμβάνουν χώρα ημερησίως στο Μανχάταν: 136
Στην Αθήνα: μμίίαα μμεε κκααμμίίαα
Ποσοστό Βρετανών που αγόρασαν βιβλία το 2006: 6633%%
Πόσοι απ’ αυτούς αγόρασαν βιβλία ποίησης: 11%%
Μέση ημερήσια επισκεψιμότητα στον ΙΑΝΟ της Σταδίου 24: 11..550000 μμεε 22..000000 άάττοομμαα
Εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο για βιβλία, δίσκους, θέατρο, διαλέξεις, κλ.π. το 2006: 229911
Aιτήσεις για δάνεια στην Ελλάδα τις ημέρες των εορτών: 22..550000 ττηηνν ηημμέέρραα
Tιμή δίκλινου και σουίτας στη Σεμνίτσα Αρκαδίας τα Χριστούγεννα του 2006: 223300 κκααιι 229900 εευυρρώώ
Στο Σέιντ Μόριτζ της Ελβετίας: 220044 κκααιι 226611 εευυρρώώ
Βυτιοφόρα πετρελαίου στην Αττική που «κλέβουν» τον καταναλωτή: 33 σστταα ττέέσσσσεερραα
Ποσοστό Δήμων από τους 1.031 στην Ελλάδα που διαθέτουν παράνομες χωματερές: 7777%%
Διαρρήξεις σπιτιών και μαγαζιών το Δεκέμβριο στην Αττική: μμίίαα κκάάθθεε 77 λλεεππττάά ττηηςς ώώρρααςς
Αυτοκίνητα Ι.Χ. στην Αττική με χαλασμένους καταλύτες: 770000..000000 
Ποσοστό τηλεοπτικών ειδήσεων αφιερωμένων καθημερινά σε εγκλήματα και καταστροφές: 5577%%
Πιθανότητες σε ένα φόνο στην Ιαπωνία να έχει γίνει χρήση όπλου: μμίίαα σσττιιςς 7777
Έλληνες που ζουν κάτω απ’ το όριο της φτώχειας: έέννααςς σσττοουυςς 55
Ελληνίδες-θύματα οικογενειακής βίας: μμίίαα σσττιιςς 44
Ελληνίδες που κάνουν το τεστ Παπ: μμίίαα σσττιιςς 33
Ποσοστό Ελλήνων που φοροδιαφεύγουν: 8888%%
Ποσοστό πληθυσμού στο Ιράκ που ανήκει στη μεσαία τάξη: 77%%
Ιρακινοί πρόσφυγες μέσα στο Ιράκ: 22..000000..000000
Ποσοστό από τις 651 τρομοκρατικές επιθέσεις παγκοσμίως που έλαβαν χώρα στο Ιράκ: 3322%%
Που έλαβαν χώρα στην Ινδία: 4444%%
Ποσοστό χαρτονομισμάτων στην Ισπανία που έχουν ίχνη κοκαΐνης: 9922%%
Αμερικανοί που τραυματίζονται ετησίως σε λούνα παρκ: 77..990000
Βρετανοί που δεν ξέρουν πόσο ωφέλιμο είναι το να θηλάζουν τα βρέφη: 9900%%
Ποσοστό Βρετανών από 11 έως 14 χρόνων που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ: 3311%%
Ποσοστό του πληθυσμού στη Βρετανία που οι Βρετανοί πιστεύουν ότι είναι μετανάστες: 2211%%
Πραγματικό ποσοστό μεταναστών: 88%%
Ποσοστό Γάλλων που λένε ότι «δεν είναι αναγκαίο να πιστεύουμε στον Θεό»: 3322%%
Πιθανότητες ένας εργάτης στα βιομηχανικά κράτη να εργάζεται σε βιομηχανία: μμίίαα σσττιιςς 44
Ρώσοι που τραυματίστηκαν στο Μετρό της Μόσχας το 2005 επειδή ήταν μεθυσμένοι: 8844 
Τιμή που χρεώνει ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο ανά λεπτό της ώρας για τηλεφωνική ψυχιατρική
βοήθεια: 22 δδοολλάάρριιαα
Koυνούπια που καταναλώνει κάθε μέρα ένας αετομάχος (σαλτιμπάγκος): 330000 
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