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Tekst 1
Zeznanie kelnera spisane na komisariacie policji
„Kiedy przybył książę z panną Adelajdą, zaprowadziłem ich do stolika. Książę przywołał mnie i po 
cichu  wytłumaczył,  że  pudełko,  które  mi  daje,  mam  przynieść  na  dany  przez  niego  znak.  Nie 
powiedział, co jest w pudełku, ani nie zalecił szczególnej ostrożności, wobec tego położyłem pudełko 
na parapecie w szatni i wróciłem do pracy. Po kolacji i deserach książę skinął na mnie, dając znak,  
żebym  przyniósł  pudełko.  Zgodnie  z  umową  przyniosłem.  Książę  zajrzał  do  niego  i  bardzo 
zdenerwowany zaczął wykrzykiwać coś o perłach i o kradzieży, a następnie wezwał policję. Nic więcej 
na ten temat nie potrafię powiedzieć”.

Tekst 2
Radio „Rybka”: reportaż z miejsca kradzieży – fragment
„Dobry wieczór państwu, znajduję się w miejscu, gdzie zaledwie wczoraj zniknęły drogocenne perły 
księcia  Atanazego,  warte  najprawdopodobniej  kilka  milionów  złotych.  Adelajda,  która  miała  je 
otrzymać,  z  pewnością  jest  zdruzgotana.  Ostatnio  ma  złą  passę,  przyznała  nawet,  że  przytyła  5 
kilogramów. Policji  nie udało się ustalić,  w jaki sposób perły zniknęły z ozdobnego pudełka, które 
zostało beztrosko pozostawione na parapecie w szatni przez kelnera. Kelner nigdy dotąd nie był karany 
i cieszy się świetną opinią. Jednak z naszych informacji wynika, że restauracja uważana jest raczej za 
kiepską jadłodajnię niż za miejsce dla porządnych ludzi. Właściciel restauracji wielokrotnie odmawiał 
udzielania naszemu radiu komentarzy. Nie zgodził się także na zorganizowanie w restauracji bankietu z 
okazji pięciolecia działalności radia „Rybka”. Wydaje się, że stoły w restauracji ostatni raz były myte w 
zeszłym sezonie, a rybki tam podawane są bardzo nieświeże”.

Tekst 3
Gazeta codzienna „Wiadomości Najciekawsze”
„Wczoraj w godzinach wieczornych, w jednej z najlepszych restauracji  w mieście,  w tajemniczych 
okolicznościach  zniknęły  perły,  które  książę  Atanazy  zamierzał  podarować  swojej  narzeczonej, 
Adelajdzie. Perły znajdowały się w ozdobnym pudełku, które przez jakiś czas leżało bez dozoru na 
parapecie w szatni. Policja aresztowała kelnera, ale z braku dowodów zwolniono go dzisiaj z aresztu”.

Tekst 4
Anonimowy komentarz na profilu społecznościowym księcia Atanazego
„Ksionże drogi, wszystko widziałem, perły wziela szatniara co myślała że ja nie widze bo stałem za 
filarem. Jak ja pszypatkowo wziąłem pudelko to już nic w nim nie było i tyle”.

Tekst 5 
Kronika historyczna miasta, fragment
Data: rok przed kradzieżą
Książę Atanazy za gigantyczna sumę 1200 tys. złotych ubezpieczył sznur pereł, najcenniejsza pamiątkę 
po swojej matce, księżnej Gryzeldzie.  W przypadku zniszczenia lub kradzieży pereł książę otrzyma 
odszkodowanie  w wysokości  kilkunastu  milionów  złotych.  Książę  oznajmił,  że  ubezpieczenie  jest 
jedynie formalnością, bo perły są bezpieczne w sejfie i nigdy ich stamtąd nie wyciąga. 

Tekst 6
Prognoza pogody z dnia kradzieży
Temperatura ok. 23° C, niewielkie zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu.
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Tekst 7
Jadłospis kolacji Atanazego i Adelajdy, spisany przez właściciela restauracji
Przystawka: sałatka z szynki parmeńskiej z rukolą i odrobiną pomarańczy
Zupa: krewetkowa
Danie główne: roladki zapiekane w sosie koperkowym
Deser: szarlotka z lodami
Podano także białe wino i lemoniadę

Tekst 8
Hasło „perła” z Wikipedii

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Per%C5%82a, autorzy, CC BY-SA

Tekst 9
Blog internetowy szatniarki z restauracji
„Opisywałam Wam całą tę historię z perłami. Gotowa jestem przysiąc, że perły były w pudełku i że je  
widziałam. Potem podszedł do parapetu jakiś człowiek, ale nie mógł nic wziąć. Nie miał ani torby, ani 
plecaka,  ani  nawet  małej  saszetki.  Zresztą  wydawał  się  bardzo  zdziwiony,  podejrzliwie  oglądał 
pudełko.  Pudełko jak pudełko,  nawet  się  zdziwiłam,  że taki  piękny prezent  jest  włożony w dosyć 
proste, ze wszystkich stron tak samo ozdobione pudełko. Nawet z początku nie wiadomo było, gdzie 
jest góra, a gdzie dół pudełka. Dosyć mam tego, boję się, że mnie oskarżą. Tylko Wam to piszę, bo  
tylko przyjaciele mają dostęp do tego bloga. Po co ja je w ogóle brałam do rąk, wygląda na to, że 
wyparowały, kiedy dotknęłam pudełka! Faceta nie podejrzewam, bo, jak mówię, wyglądało na to, że 
pereł nie zobaczył. O co chodzi???”.

Tekst 10
Użytkownik „nochal” na ogólnodostępnym forum internetowym
„Byłem wtedy w restauracji i widziałem, jak zszokowany książę szuka pereł. Zdziwiło mnie jednak, że 
nikt nie przesłuchuje osób z szatni, książę od razu kazał policji aresztować kelnera. Wydało mi się 
także podejrzane, że nie powiedział kelnerowi, że pakunek jest wartościowy i należy go pilnować. Cała 
ta sprawa jest dziwna i śmierdząca”. 

Tekst 11
Ogłoszenie na ogólnopolskim portalu
Firma  PUD-MYD-SZKIEŁ  -  Pudełka  na  mydełka,  szkiełka  i  inne  cenne  przedmioty wykona  na 
zamówienie  każde,  najdziwniejsze  nawet  pudełko.  Tworzymy  pudełka  ozdobne,  praktyczne, 
kilkustronne – można je otwierać z dowolnej strony. Praktyczne i tanie, zapraszamy! 

Lekcja: Świat informacji stoi otworem! | edukacjamedialna.edu.pl      

http://pl.wikipedia.org/wiki/Per%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C5%82a&action=history

