
Cupa Fantastic 7 - 2010

1) Informaţie suplimentara: X şi Y plus 2 chei din metale preţioase ar forma un steag.

Intr-un film, nu vă zic care, protagonsitului i se întâmplă să fie găzduit de un ofiţer străin care îi spune
oaspetelui că ţara acestuia va pierde războiul în care este implicată. Pentru a-şi ilustra teza, gazda îşi întrerupe
masa, ia un substantiv de pe ea şi întreprinde o acţiune cu acel substantiv. “Anume aşa se va întâmpla. X-ul se
va scurge iar Y-ul va rămâne”. Numiţi acţiunea şi substantivul.
R: Ou, a sparge

2) Mel Brooks spunea odată că dacă Preşedintele nu face asta cu prima atunci, neapărat, o face cu cealaltă. Nu
trebuie să ne spuneţi ce am înlocuit prin “cealaltă”, spuneţi-ne ce cuvânt a fost omis în întrebare.
R: Doamna (Lady)
C: cealalta=tzara

3) Într-un film doi evadaţi se iau la ceartă. Unul dintre ei, cel cu numărul unu, mai impulsie şi mai decis, îi
spune celuilalt:
-Nu eşti bun de nimic. Nu ştiu de ce te-am mai luat cu mine.
- Pentru că pot face asta – veni răspunsul.
- Dă-te-n măta! Ripostă primul. Pot şi ew să fac asta.
- Demonstrează-mi, îi ceru evadatul numărul doi oferindu-i un substantiv al cărui lider de vânzări zilnice este

China, urmată de India şi Japonia.
 Evadatul numărul 1 nu a fost în stare să faca asta, dar n-ar trebui să pună la suflet. La o adică, i-ar fi putut servi
drept inspiraţie lui Bernard Schlink. Scrieţi-ne, aşadar, ce nu poate face evadatul nr unu precum şi alte vreo 790
mln. de oameni de pe Terra.
R:  citi

4) Informaţie suplimentară: 10 mii de bacsuri sunt bani mulţi acum, dar erau mulţi mai mulţi în 1927.
In prefaţa unui roman se spune că titlul acestuia are un sens dublu, oglindind în acelaşi timp bariera pe care

personajul şi-o construia împotriva intruşilor, cât şi aportul în teoria jocului. Tot în prefaţă scrie că personajul
principal este cel mai probabil inspirat dintr-un conaţional de-al autorului, ambii aflaţi la momentul acela în
diasporă. Spuneţi-ne care este numele acestui conaţional dacă autorul s-a strecurat într-un alt roman de-al său,
sub numele de Vivian Darkbloom.
R: Alehin, Alexandr
X: autorul=Nabokov

5) Informaţie suplimentară: Înmulţirea este comutativă.

Ceea ce aţi primit acum (pe pături) este întrebarea. Dacă aţi descifrat ce am ascuns sub necunoscutele X şi Y,
sunteţi rugaţi să scrieţi denumirea macar unui cântec al formaţiei care se regăseşte în întrebare.
R: orice cantec de Bi-2

6) Blitz dublu. Iată textul unui cântec de Biţă (Tezele păcatului):
 Arme ascunse, asteapta acum aici armate
Bitza bombardier bombat brigata blindate
Contra-atacul curge crunt, crescand cicatrici,
 iar Ele deplin deplang distrugerea de'aici

Termenul pe care trebuie să-l scrieţi în calitate de răspuns la prima întrebare din Blitz vinde din greaca veche
unde însemna “a împrăştia seminţe”. Majuscula îi îngustează foarte mult sensul. Care este acest termen?

* Atenţie, în textul pe care-l voi citi au fost operate două înlocuiri



Exorcizand exemplele expuse in ezoterici
Fratii false falsificandu-si fapte fara frici,
Graiesc greseli grotesti gravand gheata'n grimase
Hiene haparete hulind hranesc haite hidoase
Inimi intrate in ignoranta infuzand injurii
Judecatori jucand judicios jeneaza jurii
Karl, karl, kant, kant, Kierkegard
Lider liber lovind lideri la level local
Meticulos ma manifest docendo discimus
Nici noaptea nici normalitatea noastra nu ne-alunga obiectele de studiu ale nefologiei

Ce studiază nefologia?

R: 1) Diaspora
     2) norii

7) Jora Kaban miroase a deodorant pentru femei – a scris Kathleen cu spray pe peretele lui Jora, făcând aluzie
la relaţia lui Jora cu una din colegele sale. Jora l-a luat drept un slogan şi a pretins că nu ştia cu ce se dă prietena
sa. Dar cum se numea acel deodorant?
R: teen spirit

8) Informaţie suplimentară: în întrebare există o substituţie.
Cu ocazia unui concert organizat la Teatrul Verde pe 22 iulie a.c. s-au produs o seamă de artişti autohtoni,

printre care şi Nelly Ciobanu. Acesteia i s-a luat un interviu imediat după eveniment iar declaraţia domniei-sale
mi s-a părut amuzantă. “Piesele le-am ales special pentru această ocazie” a mărturisit artista şi a specificat:
piesa “Plânsete”, de exemplu. In această ordine de idei, regret că n-a fost chemată o trupă autohtonă de rock
alternativ ca să cânte cu un umor negru… care dintre piese lor?
R: Ploile nu vin

9) Se spune că un grup de hoţi au pus ochiul pe nişte maşini de lux expuse la vânzare. Temerari, delcvenţii au
intrat noaptea pe teritoriul expoziţiei, s-au urcat în maşini şi duşi au fost. Duşi au fost pentru vreo cinci minute
pentru că apoi automobilele au refuzat să mai parcurgă vreun metru. De ce?
R: Nu mai aveau benzina

10) Banc.
Atunci când s-a întors dintr-o călătorie scurtă dar îndepărtată, Jora a fost abordat de către 2 conducători. Ambii

i-au pus aceeaşi întrebare considerând că recenta călătorie l-a adus pe Jora mai aproape de răspuns. Interesant
este că, deşi fiecare a primit un răspuns diametral opus celui auzit de celălalt, ambii lideri l-au rugat pe Jora să
nu mai spună nimănui. Care era întrebarea?
R: Dumnezeu exista?

11)Info: la această întrebare sunt 6 răspunsuri posibile. Urma să vă spun bancul într-un fel, dar nu vreau să fiu
acuzat de vreo porcărie aşa că o să vă zic acelaşi banc doar că despre suedezi. Era odată un creştin, un
musulman şi un suedez pe nume Isaac. Rugaţi să povestească fiecare o situaţie din viaţa lor în care au primit
ajutor divin. Creştinul a relatat despre o călătorie pe mare în care o furtună era să scufunde vasul. S-a rugat l-a
dumnezeu şi 30 de metri împrejurul lui marea s-a liniştit. Musulmanul a povestit despre cum a traversat odată
pustiul. Rămas fără apă şi la un pas de pieire, s-a rugat lui Alah şi 30 de metri împrejur a început să plouă.
Mergeam odată pe stradă, îşi începe suedezul istoria, şi am văzut un portmoneu pierdut de cineva. Nu vă rugăm
să ne spuneţi care era problema suedezului vizavi de acest portmoneu, ci să ne răspundeţi ce s-a făcut 30 de
metri împrejurul acestuia.
R: Lu, Ma, Mi…Du minus Sa.

12) Odată, la un dineu organizat la Casa Albă, o doamnă s-a apropiat de preşedintele Calvin Coolidge, notoriu
pentru reţinerea sa, şi i-a spus: Pun pariu, D-le preşedinte, că voi fi în stare să scot mai mult de 2 cuvinte de la
dumneavoastră. Reproduceţi răspunsul preşedintelui în română sau în engleză.
R: You Lose/Atzi pierdut



13) – Aţi face bine să lăsaţi doamna în pace, am rostit ew calm.
- Şi cine o să ne oprească, rânji unul dintre hoţi.
- Noi 3.
- Care, voi 3, întrebă iar hoţul, uitându-se nedumerit împrejur.
- Ew, Domnul X şi Domnul Y.

 Dacă cel de-al 29 cuplu al domnilor X şi Y v-ar privi, nu cred că vă veţi simţi norocoşi. Cine sunt domnii X şi
Y?
R: Smith&Wesson

14) În unul din episoadele serialului OZ, preotul catholic al închisorii primeşte vizita unui deţinut. Văzând că
acesta nu arde de dorinţa vreunuei confesiuni, îl întreabă de ce a mai venit.
- Gardianul mi-a spus că mă lasă 10 minute afară din carceră dacă am nevoie să de preot, zice deţinutul.
- In acest caz trebuie să te întorci înapoi, i-a replicat prelatul.
- Nu…Ştiţi, am citit câte ceva de când am ajuns aici şi pot să spun că religia catolică e chiar mişto!
- Mişto?! exclamă preotul.
- Da. Voi aveţi chestia aia faină cu misticitatea doctrinei transubstanţierii!
- Desigur, se înviorează preotul, şi începe să-I explice nuanţele fine de dogmă.
- Deci, îl întrerupe puşcăriaşul, voi practic faceţi asta şi asta. Cum să nu-mi placă această biserică.

Dacă vă veţi da seama ce am ascuns prin “a face asta şi asta” atunci o să ne puteţi spune pentru ce a fost
condamnat acel deţinut.
R: Canibalism

15) Demn de admiraţie, procesul unui cetăţean American cu statul Arizona a condus la utilizări noi ale
amendamentelor 5 şi 6 di Constituţia SUA. Cetăţeanul, arestat pentru viol, a fost rejudecat, de data aceasta cu
tot cu poezie. Curtea supremă de justiţie care a judecat cazul nu a scris pe loc textul poeziei iar un tribunal din
California a statuat că în cazul ei nu trebuie să se respecte o formă fixă, esenţială fiind doar exprimarea ideii
într-o formă inteligibilă. Nu trebuie să ne spuneţi ce era demn de admiraţie în acel proces, ci doar începutul
arhicunoscut al acestei poezii.
R: Miranda
C: Miranda= demn de admiratzie in latina

16) Odată, prin anii 60 un muncitor argentinian entuziast şi cam sărit a deturnat un autobus şi, cu arma în mână,
a cerut să fie dus acolo. Şoferul a rămas perplex şi a încercat să-l convingă să renunţe la idée. De fapt, toţi au
încercat: pasagerii, poliţiştii, oficialii încercând să-I explice un lucru pe care îl ştie orice elev. Care anume?
R: Cuba este o insula

17) Jacob Haugaard este un actor şi umorist danez. Incepând cu anul 1979 a tot candidat pentru parlamentul
Danemarcei până în 1994 când a fost ales. Toate campanile lui au fost la mişto, inclusive acea din ’94 când a
promis printre altele: vreme mai frumoasă, dreptul la impotenţă, mai multe balene în fiordurile din Randers şi
Nutella în raţiile armatei (aceasta din urmă chiar adoptată de Parlament). Prima în capul listei cu promisiuni
viza bicicliştii. Răspundeţi ce li s-a făgăduit acestora ştiind că fratele opus al acestei promisiuni a fost îmblânzit
cu ajutorul greemenului latin.
R: Vant din spate

18) Atunci când au fost descoperite, ţevile din Baigong au stârnit controverse în întrega lume. Deşi este posibil
să se fi format în mod natural, multe voci afirmă că sunt de origine extraterestră. Majoritatea sunt dispuse
orizontal iar autorul articolului de unde a fost culeasă informaţia acestei întrebări afirma, în glumă, că aceste
ţevi sunt dovada succesului enorm pe care l-a înregistrat acest personaj. Despre care personaj este vorba?
R: Mario

19) Ceea ce pentru noi astăzi o discuţie organizată, pe baza unor scurte expuneri asupra unei teme literare,
filozofice, ştiinţifice etc., pentru vechii greci era o simplă beţie. Asta din însăşi descifrarea termenului. Ceea ce
pentru vechii greci era suferinţă în comun, pentru noi e atracţie sau afinitate. Dacă v-aţi dat seama ce le aduce în
comun, veţi putea răspunde ce am ew  oarecum în buzunar şi, cel puţin în cazul meu, e tare greu de scos.
R: Sim (cartela)



20) Intr-unul din episoadele serialului House M.D. doctorul James Wilson îi reproşează lui House egoismul de
care dă întotdeauna dovadă, făcând trimitere la o particularitate anatomică care, după Wilson, i se potriveşte
întocmai. După Gregory House însă, acelaşi criteriu explică cele 3 pensii alimentare pe care le plăteşte Wilson.
Ţineţi cont de faptul că această conversaţie n-ar fi putut avea loc înainte de 1930 şi desenaţi pe fişa de răspuns 3
simboluri.
R: A, B, 0

21) Primii si primii au aparut prostii
cu urmatorul transport au aterizat hotii
cum femeile erau deja doamne
s-a parasutat din cer un pluton de panarame
pericolul fiind real prostii au inventat spontan primul tribunal.

 Acesta a fost începutul cântecului Caz penal de Paraziţii. In continuare se spune, foarte repede au început
problemele întrucât proştii au decis să se folosească de privilegiile noii clădiri. Numiţi autorii şi autorlâcul.
R: Hotzii, legile

22) Eu sunt definitoriu pentru un paradox logic apărut într-o situaţie în care un individ îşi doreşte ceva ce poate
să obţină doar aflânduse în afara situaţiei respective. Am fost ales aleatoriu din considerente eufonice, fără vreo
umbră de semiotică. Dacă nu v-atzi dat seama care este clenciul, duceţi-vă acasă şi uitaţi-vă la un sitcom tipic.
Fără reclame. Timpul.
R: 22
C: Romanul Catch 22 de Heller. Un sitcom tipic tzine 22 minute.

23) Pianistul canadian Marc-André Hamelin (hamlé) a compus un microvals pe care îl cântă câteodată în timpul
concertelor. Un alt musician , spaniolul Francesco Tarrega n-a trăit nici pe departe suficient ca să vadă un
fragment din al său Gran Vals ajuns celebru, poate chiar cel mai celebru. Puneţi lucrurile cap la cap şi spuneţi-
ne în care situaţii interpretează Hamelin microvalsul de care vă vorbeam.
R: Cand suna telefonul vreunui spectator

24) Intr-unul din episoadele serialului televizat House M.D., personajului principal i se adresează un adolescent
care a rămas singur acasă cu fratele său de 3 ani. Acesta îşi îndesase în nas un poliţist din metal. House extrage
jucăria dar, spre surprinderea lui, fraţii revin peste câteva ore. De această dată, micuţul avea un pompier băgat
în nară. House îl rezovă şi îi expediază. Spre sfârşitul episodului, cei doi apar pentru a treia oară la clinică , dar
acum, House fu nevoit să să scoată din aceeaşi nară o maşinuţă de pompieri. Atunci, diagnosticianul şi dat
seama că puştiul încearcă să facă un anumit lucru. Acelaşi lucru, scria un reputat scenarist american, trebuie să-l
facă un erou de film când îşi întâlneşte pentru prima dată audienţa, pentru a place acesteia şi a-I câştiga
încrederea. Scenaristul utiliza o metaforă, copilul o luase literalmente. Şi totuşi, cu ce scop îşi băga el jucării în
nas?
R: p/u a salva pisica

25) DoTA (sau Defence of the ancients) este o hartă a jocului video Warcraft III, care în timp a depăşit în
popularitate jocul în sine. Jucătorii on line au posibilitatea să formeze clanuri. Unul dintre clanuri, actualmente
destrămat, avea denumirea X=toilet, adică X egal cu veceu. Mulţi dintre voi, auzind ce am înlocuit prin X vor fi
revoltaţi, dar în lumea adolescenţilor dependenţi de DotA, X este uneori de o mie de ori mai enervant decât un
modem cu probleme sau o conecţiune greoaie la internet, pentru că blochează jocul fără ca vreo problemă
tehnică să fi apărut. Ce am înlocuit prin X?
R: Mama

26) Asemănarea dintre aceste 2 personaje este uimitoare şi, cel mai probabil, intenţionată. Inteligenţa
sclipitoare, mizantropia, consumul de droguri,pasiunea pentru muzică. Dacă te uiţi însă în proximitatea lor,
observi că asemărea merge şi mai departe.Văd că întrebarea se complică. Mai bine spuneţi-ne ce au inventat
scriitorii anglo saxoni în secolul al VII-lea.
R: W (litera)



27) De vreo 20 de ani se ştie că Vaticanul nu făcea asta. Nici în Spania şi nici în Italia. Englezii nu o făceau
pentu că era prea scump, iar în Franţa şi ţări protestante ca Germania se întâmpla la cerera expresă a
localnicilor. In Franţa, lucrurile s-au liniştit definitiv odată cu un decret al regelui Luis al XIV. In Europa, acest
gen de eveniment s-a întâmplat pentru ultima oară în 1752, la Târgu Mureş. Ce fel de eveniment?
R: arderea unei vrajitoare

28) Banc:
- Chelner, vino şi-ai să guşti această supă!
- Dar…bla, bla, bla.
- Intocmai!

Acelaşi bla, bla, bla i-a fost servit drept răspuns unui individ care ceruise iluzionistului să-i spună cum
funcţionează trucul. Acest individ avea mintea tulbure şi nu-şi prea folosise ochii. Dar cum îl chema?
R: Neo

29) Într-unul din episoadele serialului Lie to me, Dr. Lightman, un expert în identificarea minciunilor prin
descifrarea expresiilor faciale, este chemat la o nuntă pentru a preveni un eventual asasinat. După ce o tentativă
are totuşi loc, Lightman cere poliţiei să  sigileze clădirea şi să nu lase pe nimeni să iasă. După câteva ore de
vizionare a înregistrărilor de la nuntă în căutarea de microexpresii specifice anxietăţii, fricii, urii sau dispreţului,
Lightman are o revelaţie şi cere poliţiei să le dea tututor drumul. Tuturor cu excepţia cui?
R: Cameramanii

30) Odată, când în pierdeam vremea şi nu o făceam pe afară dar nici în Moldova, am dat de următorul
avertsiment: Şah-Mat. Mat-X. Ce cuvânt a fost înlocuit prin X.
R: Ban

31.
”Mersul de rata” pe picioare semiindoite,intr-o astfel de poza aparea acesta in anii 50 sec 20 pe panourile
publicitare din SUA.Creatia sa numara  asa denumiri ca “O duzina de bace”,”Bace proaspete”,”Culegind
bace”.Daca va-ti dat seama cine este, va veti aminti si una din piesele lui cunoscute in care el, intr-o oarecare
masura il indemna pe un oarecare X sa fie cuminte . In una din piesele sale, Petre Alexandrescu il indeamna pe
acelasi X tot intro oare care masura sa fie cuminte. Intrun minut va rugam sa scrieti ce am inlocuit prin X?
RS X-Ion,
Comment (CHUCK BERRY,vestitul ghitarist al anilor 50,era cracanat si avea mers de rata, berry-bacă.
Piesa”Johny B.Goode”, Petre Alexandrescu interpretul cyntekului: Ionel, ionelule nu mai bea baiatule...)

32.
COINCIDENTE SINISTRE:
Anul 1981: 1. Printul Charles se casatoreste.
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.
3. Romeo plinge

Anul 2005: 1. Printul Charles se casatoreste.
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.
3. Romeo plinge

Scrieti va rog ce am inlocuit prin Romeo plinge.
RS Papa moare( se face aluzie la Roma-orasul plinge din cauza k moare papa)

33.
un pricol depsre mexicani:
Un Mexican pe luna-este o problema.Doi mexicani pe luna-o problema dubla.Toti mexicanii pe luna-….?
Continuati bancul prin intermediul a doua cuvinte.



Rs problema rezolvata

34.
Familia Stelei Albe s-a bucurat de trei copii si toate trei fete.Prima a avut o viata lunga fiind denumita “batrina
de incredere”.A doua a avut un inceput si in acelasi timp si un sfirsit  tragic astfel au fost filmate citeva filme
despre ea.A treia a fost numita in cinstea tarii  care a cotropit patria de unde el se trageau si a sfirsit si ea tragic
in timpul razboiului.Numitio pe a treia stiind  ca numele celor trei aveau aceiasi terminatie.
Rs Britanic(este vorba de corabiile Olympic care a slujit aproape 25 de ani,titanic shi respesctiv Britanic care in
timpul primului razboi a dat peste o mina marina.Ele se fabricau in Irlanda care a fost cotropita de
britanici.STeau Alba este compania care lea construit”White Star”)

35.
Conform opiniei unora pe mormintul acestui “terrorist” este scris’trecatorile nu ti fie mila de soarta mea,pentru
ca daca ash fi fost viu tu ai fi fost mort’.Despre cine este vorba
RS Maximilian Robespierre(cel care a introdus teroarea in Franta)

36.
Pe aceasta pictura vestita sunt 3 personaje.Unul sclipitor de alb si altii doi  totalmente negri.Aceasta pictura a
fost supusa unei critici aspre si a fost numita de critici  "femeie de harem cu burta galbenă".NU va suparati daca
va rugam sa scrieti numele acestei femei stiind ca el este si un fost oras din Grecia precum shi un personaj din
opera lui Calinescu- Enigma Otiliei.Dupa kum vati dat seama nui Otilia.
RS Olympia(pictura lu edouard Manet)

37. IN intrebare este o inlocuire.In una din cartile fantastice a anilor 50 se descria o organizatie care se ocupa cu
gasirea extraterestrilor care patrundeau illegal pe Terra.Desi unul din agentii extraterestri era foarte bine
inzestrat din punct de vedere tehnic,el a fost gasit usor  pentru ca avea brelocul de la chei confectionat  din spirt
tehnic.Ce am inlocuit prin spirt tehnic daca anume el din limba greaca sa-r traduce ca artificial.
RS:Tehnetiu(acesta este unicul element care nu se intilneste pe pamint si nici macar in sistemul solar de aceia a
stirnit suspectia agentilor organizatiei.EL a fost pentru prima data obtinut pe cale artificiala si de aia sa numit
tehnetiu adica artificial

38.



1. Un fel de mynkare chinezeaska facuta din carne cu  fasole shi kureki.(din chineza sar traduce ka
„maruntita”)

2.Pictura de a lui Edward Hopper in care este reprezentata o femeie fatsa in fatsa ku geamanul sau rau

3.O denumire de cyntek.
Scrieti prin 2 cuvinte denumirea cyntekului, a tabloului shi a mynkarii chinezeshti.

Rs: chop suey

39.
Spioni debili(psihopati) din China
Pornografie
Chirurgie plastica
Industria muzicii descrisa prin exemplul Nirvanei(Kurt Cobain)
Star wars(o planeta din Star Wars „Alderaan”)
Debarcarea pe luna filmata yntr-un subsol
Vedeta Playboy
Sfirshitul lumii
Toate acestea sunt laturile ascunse ale industriei de la Hollywood. Dar unde sunt descrise toate acestea?

Rs: Californication

40.

Shi daca vreodata va trebui sa murim,
Vom sta noi culcati in acelashi mormynt,
Putini vor plynge,
Faraonii vor ryde,
Caci Luna shi Soarele nu vor mai fi pe pamynt.

Some day they'll go down together
they'll bury them side by side.
To few it'll be grief,
to the law a relief
but it's death for Bonnie and Clyde.



Aceatsa strofa este tradusa de catre autor dintr-o poezie in engleza doar ku mici modificari(inlokuiri).Autorul
poeziei originale este chiar Luna. Skrieti ce am inlokuit prin Luna shi Soare shtiind ka aceaasta expresie este
titlul unor piese de Eminem, Jay-Z shi Beyonce, Nochnyie snaipery.splin.

Rs: Bonnie and Clyde

41.
In vechiul Peterburg, pe strada Bolishaia morskaia, erau visavis unl de altul doua restaurante: Borelia shi
Diurso. Putini care puteau trece prin fatsa vitrinelor atragatoare fara ka sa intre in ele.
Dar kum lokuitorii peterburgulu au dnumit aceste resaturante. Aceasta imagine va va ajuta sa scrieti raspunsul
corect.
Rs: Scilla shi Haribbda

42. Kyndva, in sec 18 decanul Univeristatii in Cambridge facea o lista a studentilor. In dreptul celor care erau
de origine lewaia (din familii neinstarite) el scria cuvintele fara origine nobila(fara nobilitate). Acesti studenti
ynsa doreau extreme d emult sa fie in rynd ku lumea shi ei. Dar kum de atunci numim noi astfel de oameni.

Rs: snobi( sine nobilitat: s.nob=snob)

43. In 1858 in Imperiul Tarist , ministrul justitiei de atunci skria:Nutrebuie sa uitam, ca nu este benefic shi este
periculos pentru stat,daca de cunostintele profunde in justitie vor fi in minele oamenilor care nu sun angajati la
o slujba oficial de stat. Depsre ce oameni era vorba?

RS: avocati

44.
Absolvent al Universitatii: promotia anului 78. Participant al razboiului din Afghanistan, de 2 ori ranit.
Casatorit, fara copii.Fara apartenenta la vre-un partid.Scriitor talentat: tot ce ati putut citi scris de el sunt
“Notitele..” shi “Amintirile..”. In trecut un bun rugbyst.
Deshi htim mai multe depre prietenul sau numiti totushi pe acest rugbyst.

RS Dr Watson

45.
Spiritul capitalist al americanilor este foarte bine cunoscut. Astfel ei incearca prin orice mijloace sa obtina kyt
mai mult venit. O metoda de a face bani pentru un fermiera care planteaza porumb consta in



urmatoarele.Porumbul se crshte pyna la ynaltimea de 1,5-2 m shi apoi o parte din el se taie shi se arunca.
Spuneti va rog ce urmeaza mai apoi sa fac fermierul pentru a kystiga banii.

RS Sa vinda bilete pentru labirint.

46.

Aceasta intrebare a fost alcatuita de mebrii ekipei ku o zi inainte de desfasurarea kupei, in cadrul unei sedinte
de pregatire. Rugam sa scrieti cele 2 animale vazute de membrii echipei in paharul de bere, la acel moment
aflati in diferite stari. Se accepta doar acele animale vazute de noi.

RS balena, rata


