Campionatul XXVII Etapa 6
21-22 noiembrie 2015
Organizatori: Pokerface (responsabili de etapă), Ö, Flomaster Yoda, Brainstorm
Pachetul de întrebări pentru Ligi/Superligă
Runda 1
1) XZ poate fi găsit pe mese şi pe calculatoare. YZ riscă să nu mai fie mascota premiului World Fantasy Award din
cauza unui scandal rasist. Vă sfătuim să preferaţi Y şi nu X. Peste un minut, răspundeţi ce am înlocuit prin XZ şi YZ.
Răspuns: Warcraft, Lovecraft
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Fantasy_Award
Autor: Alexandr Begaliuc, Pokerface
2) De-a lungul anilor în forurile imperiale din Roma se acumulau bucăți și rămășițe ale statuilor antice. La ordinul
papei Sixtus al V-lea aceste resturi de piatră au fost transportate în raionul Testaccio și aruncate într-o grămadă,
care, cu timpul, devenea din ce în ce mai mare. Ce, conform glumelor cetățenilor romani, a apărut în acest loc?
Răspuns: a opta colină a Romei
Sursa: Жизнь замечательных людей «Караваджо», А.Б. Махов, изд. «Молодая гвардия», Москва, 2011, стр. 56.
Autor: Andrei Iasinschi, Ö
3) Într-una din cărțile sale, Bill Bryson descrie o biserică veche, care pare să se scufunde în pământurile din jur, ca o
greutate pe o pernuță. Luînd în considerație vârsta bisericii, autorul estimează că acest fapt se datorează a circa zeci
de mii de... ce?
Răspuns:
morminte
Se acceptă:
cadavre
Comentariu: În preajma bisericii se află un cimitir, unde pe parcursul a șapte secole s-au adunat, după cum
estimează autorul, zeci de mii de morminte, ceea ce a și făcut să se ridice pămîntul din jurul bisericii.
Sursă:
Bill Bryson, At Home: A Short History of Private Life: http://lib.rus.ec/b/541111/read
Autor:
Andrei Galușca, Ö
4) Codul EI ar putea să ne pară caraghios. Pe ELE găsim portretele unor personalităţi marcante, de exemplu, Niels
Bohr, precum şi motive din poveştile cu care am crescut. Ce este EA?
Răspuns: Coroana daneză
Comentariu: Codul coroanei daneze este DKK. Portretul lui Niels Bohr este tipărit pe bancnota de 500 de coroane din
seria anului 1997, iar motivele din poveştile lui Hans Christian Andersen apar pe monedele din seria anilor 20052007.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Banknotes_of_Denmark,_1997_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Commemorative_coins_of_Denmark#200th_anniversary.2C_birth_of_Hans_Christian
_Andersen
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
5) Această poză a fost făcută în apropierea bazei militare din golful Kotor. Nu vă cerem să spuneţi pentru ce fel de
obiecte era destinată această cavitate. Numiţi lucrarea din anul 1966 în denumirea căreia figurează un asftel de
obiect.
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Răspuns: Yellow submarine
Comentariu : Cavitatea reprezintă un bunker pentru submarine.
Surse: http://www.panoramio.com/photo/30432369

https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pen
Autor: Cătălina Sorbală, Pokerface

6) Blitz dublu
1. În timpul Primului Război Mondial EL a publicat în jurnalul The Lancet un articol în care afirma că printre soldați
antisepticele făceau mai multe victime decât infecțiile. Scrieți numele lui.
2. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial EL a fost angajat de serviciile secrete ale flotei regale britanice și a
primit numele de cod 17F. Scrieți prenumele și numele lui.
Răspuns:
1. Fleming
2. Ian Fleming
Comentariu: 1. Alexander Fleming, farmacologul care a descoperit antibioticul penicilină în 1928, observase încă
în timpul Primului Război Mondial că antisepticele afectau profund sistemul imunitar al soldaților.
2. Ian Fleming, autorul seriei de romane despre James Bond, a lucrat el însuși în serviciile secrete.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming#Second_World_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming#Second_World_War
Autor:
Doina Leca, Ö
7) Atenţie, întrebare cu înlocuiri.
Într-un interviu oferit de desenatorul Matt Groening în 1998, fiind întrebat „Cum răspundeți criticilor care îl
consideră pe X Z un model îngrozitor pentru copii?”, acesta a răspuns „Dacă nu doriți ca ai voştri copii să fie ca X Z,
nu vă comportaţi ca Y Z.”. Vă rugăm să ne spuneţi ce am înlocuit prin Z.
Răspuns: Simpson
Comentariu: X – Bart; Y – Homer;
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
8) Începând cu anul 1987 pe teritoriul Mall-ului Național din Washington DC sute de pături colorate se aranjează
demonstrativ ca un mesaj de susținere pentru rudele LOR. În anii 80 erau frecvente cazurile când directorii pompelor
funebre refuzau să organizeze înmormântări pentru EI. Numiți-i pe EI, utilizând un acronim.
Răspuns: Persoane decedate de SIDA (Se acceptă după mențiunea SIDA)
Surse: http://en.people.cn/90777/7886171.html
http://articles.latimes.com/1993-11-18/local/me-58296_1_funeral-director
Autor: Alina Gîrneț, Brainstorm
9) Acest cuvânt din limba japoneză este scris folosind alfabetul katakana şi se citeşte „kurisumasu”. Astfel japonezii îi
spun acestei sărbători care are loc cu 2 zile mai târziu decât o altă sărbătoare numită „Tennō Tanjōbi” sau „Ziua de
naştere a Împăratului”. Nu vă rugăm să ne spuneţi denumirea sărbătorii, dar vă rugăm să ne spuneţi în schimb luna
în care au loc amândouă sărbători.
Răspuns: decembrie
Comentariu: Kurisumasu = Christmas; alfabetul katakana este folosit pentru scrierea cuvintelor împrumutate din
limbile străine. De asemenea „Ziua de naştere a Împăratului”, care este sărbătorită la data de 23 decembrie, poate
servi drept indiciu pentru sărbătoarea de Crăciun, care sărbătoreşte naşterea/ziua de naştere a lui Isus.
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
10) Tabloul monocrom pictat de Alphonse Allais cu o denumire ce ar fi inacceptabilă în prezent a existat cu mult timp
înainte de apariţia capodoperei ce se află acum în Galeria Tretiakov. Recent, pe această capodoperă a fost depistată
o inscripţie făcută cu creionul, care aproape coincide cu denumirea tabloului lui Allais. Cine este autorul acestei
capodopere?
Răspuns: Malevici
Comentariu: S-a depistat că sub „Pătratul negru” se ascund două imagini colorate şi inscripţia „Lupta negrilor într-o
peşteră”. Tabloul lui Alphonse Allais se numeşte „Lupta negrilor într-o peşteră pe timp de noapte”.
Surse: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144448/
http://heavyside.tumblr.com/post/121831169224/alphonse-allais-negroes-fighting-in-a-cave
Autor: Vladimir Drozdov, Pokerface
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Runda 2
11) Atenţie, bliţ triplu. Logotipuri japoneze:
1) Conform unei versiuni neoficiale, logotipul acestei companii, pe care vedem o ureche de ac şi o aţă, face
aluzie la trecutul ei, când ea se ocupa cu fabricarea echipamentelor pentru industria textilă.
2) Pe logotipul acestei companii găsim trei diapazoane ce servesc la acordarea instrumentelor muzicale, dar nu
găsim aluzii la motociclete.
3) Logotipul acestei companii se numeşte uneori „lalea”, „bufniţă”, sau „aripi”, deşi reprezintă în realitate
prima literă stilizată din denumirea companiei.
Răspuns: 1) Toyota; 2) Yamaha; 3) Mazda
Comentarii: de afişat pe ecran

Surse: http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/15-izvestnyh-vsemu-miru-logotipov-o-skrytom-smysle-kotoryh-myne-dogadyvalis-1014110/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/istorii-velikih-logotipov-21826/
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
12) EA a facut ravagii de-a lungul istoriei. Marea EA a fost adusă în Europa de marinari. Ştiind că apa este un mediu
favorabil de propagare a EI, vă rugăm sa ne spuneţi ce soluţie împotriva acesteia a fost aplicată, conform versiunii
localnicilor, în oraşul Dubrovnik, dacă aceasta provoacă nemulţumiri continue în rândul chişinăuenilor, dar încântă
până în prezent turiştii din Dubrovnik.
Răspuns: Pavarea străzilor
Comentarii: EA este ciuma. Se consideră că bacteriile ciumei işi au mediul propice în băltoace, de aceea, pentru a
împiedica răspândirea bolii, străzile din Dubrovnik au fost pavate.
Sursa: Ghidul de Dubrovnik
Autor: Cătălina Sorbală, Pokerface
13) Atenţie, bliţ dublu!
1) Un articol despre duelul dintre Holly Holm şi Ronda Rousey, care câştigase până atunci în toate cele 12 lupte de
arte marţiale mixte, conţine în titlul său ACEASTĂ PROPOZIŢIE.
2) Titlul albumului trupei The Brian May Band, lansat în anul 1993, constă din CEALALTĂ PROPOZIŢIE.
Răspuns: 1. The queen is dead. 2. Long live the Queen. (Se acceptă şi în alte limbi).
Comentarii: Se face aluzie la tradiţionala frază franceză „Le Roi est mort, vive le Roi!” care se pronunţă la anunţarea
unui nou monarh.
Surse: http://bleacherreport.com/articles/2589406-the-queen-is-dead-holly-holm-kos-ronda-rousey-starts-new-ufcera
http://www.discogs.com/Brian-May-Band-Long-Live-The-Queen/release/4841188
Autor: Alexandr Soloviov, Pokerface
14) În timpul domniei imperatorului Tiberiu, cetăţenii evitau să aibă un volum mare de X, ca să nu fie suspectaţi de
plănuirea unei conspiraţii. Nu vă întrebăm ce este X. Răspundeţi ce poreclă i-a fost dată cântăreţului John Ray X cu
mult timp înainte de apariţia blockbuster-ului cu aproape aceeaşi denumire.
Răspuns: Man in Black
Comentariu: X este cash. Johnny Cash a fost poreclit „The Man in Black” pentru că deseori purta haine negre.
Surse: Suetonius, „De vita Caesarum”
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash
Autor: Alexandr Begaliuc, Pokerface
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15) Swahili este limba națională a patru state: Tanzania, Kenya, Uganda și Republica Democratică Congo și de
asemenea limbă comună pentru multe state din sudul Africii. O expresie ce poate fi tradusă ca „fără griji” dintr-un
film popular ne-ar face să credem că Swahili este limbă comună inclusiv și pentru tărâmul fictiv Pride Lands. Scrieți
prin două cuvinte această expresie în limba Swahili.
Răspuns: Hakunna Matata
Comentariu: Pride Lands este locul fictiv al desfășurării acțiunii în filmul animat Regele Leu.
Autor: Alina Gîrneț, Brainstorm
16) Text:
URSA
De parcă aluzia nu ar fi fost deja evidentă, autorul a propus un titlu alternativ pentru ediția franceză a cărții sale titlu, a cărui abreviere o aveți în față. Sub ce nume cunoaștem noi această carte?
Răspuns:
Ferma Animalelor
Comentariu: Titlul pe care George Orwell l-a sugerat pentru ediția franceză era: Union des républiques socialistes
animales. În plus, abrevierea seamănă cu cuvîntul pentru urs, iarăși o trimitere spre Rusia.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm
Autor:
Andrei Galușca, Ö
17) Material distributiv:
kyū

kew

Aveți în față transliterația în japoneză a 2 simboluri omofone. Numiți-o pe PRIMA de origine britanică și pe A DOUA
de origine japoneză, dacă acestea sunt unicele simboluri ce le diferențiază.
Răspuns: 1984, 1Q84
Comentariu: Este vorba de titlurile a 2 opere literare. Prima este “1984” de George Orwell; a doua este “1Q84”de
Haruki Murakami.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/1Q84
Autor: Cătălina Sorbală, Pokerface
18) Echipa Bayer din Germania are multe porecle, una dintre care este cea mai jignitoare. Ea face aluzie la faptul că
Bayer nu a fost niciodată și nu va fi campioana Germaniei. Dar care este porecla?
Răspuns: Neverkusen
Comentariu: Este vorba de echipa Bayer din orașul Leverkusen. Dacă v-ați gândit la echipa Bayern din München, ea a
fost campioana Germaniei de 25 de ori.
Surse: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/llirika/53868.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_04_Leverkusen#The_Almost_Champions
Autor: Vladimir Drozdov, Pokerface
19) Imagine:
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Aveți în față un extras dintr-o animație creată de o firmă de design din New York pe baza unei lucrări de Vahram
Muratyan, care compară viața de zi cu zi dintre metropola americană și una europeană. Această secvență ilustrează
diferențele cotidiene. Ce cuvânt a fost omis în enunțul precedent?
Răspuns:
dintre
Comentariu: Sunt puse în opoziție ziarele Le monde și The New York Times. Cuvintele acoperite sunt quotidien și
daily.
Sursa:
http://www.theatlantic.com/video/index/392747/paris-or-new-york/
Autor:
Doina Leca, Ö
20) În capitolul Antecamera domnului de Tréville, când d’Artagnan îi întâlnește pe cei trei mușchetari, el este
intimidat de dimeniunile lor uriașe, simțindu-se transportat într-o altă țară, în rolul unui alt personaj.
Autorul întrebării consideră că imaginația lui d’Artagnan a reușit o călătorie deosebit de impresionantă, deoarece
peste un secol...? Ce anume s-a întâmplat peste un secol?
Răspuns:
au fost scrise “Călătoriile lui Gulliver”
Se acceptă:
După sens, după mențiunea anacronismului dintre Gulliver și mușchetari.
Comentariu: Acțiunea aceastui episod din romanul lui Dumas are loc în 1625, cartea lui Jonathan Swift și
personajul lui Gulliver au apărut în 1726.
Sursa:
https://ia902609.us.archive.org/18/items/thethreemusketee01257gut/1musk10.txt
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulliver%27s_Travels
Autor:
Doina Leca și Eugen Torica, Ö
Runda 3
21) George Washington a fost o fire sedentară şi nu-i plăcea să plece departe de casă, ca să nu piardă din vedere
afacerile de pe plantaţia proprie. Răspundeţi, ce a apărut în SUA graţie acestei trăsături de caracter a preşedintelui?
Răspuns: Capitala la Washington DC
Comentariu: În conformitate cu legea anului 1790, preşedintele avea dreptul de a alege locul unde va fi amplasată
capitala. Din toate variantele Washington a ales locul aflat cel mai aproape de moşiile lui (cca 17 mile).
Autor: Alexandr Begaliuc, Pokerface
22) Atenţie, o listă:
ianuarie 2008: 0 ani
ianuarie 2011: 1 an
noiembrie 2015: 2 ani
Lista indică diferența dintre vârsta și lucrările ei. În textul acestei întrebări am evitat hipercorectitudinea și am omis
patru litere. Care?
Răspuns:
Adel
Comentariu: Sunt prezentate diferențele dintre titlurile albumelor și vârsta interpretei la lansarea lor. Adele e
născută în mai 1988 și a lansat albumele intitulate 19, 21 și 25. Din păcate, Adele îmbătrânește un pic mai repede
decât este reflectat în denumirile albumelor.
După normele gramaticii limbii române, numele cu terminație atipică sunt precedate de articolul ”lui” și nu se
declină, dar în stilul popular pot fi declinate.
Sursa:
http://www.romlit.ro/caty-ei_i_lui_caty
https://en.wikipedia.org/wiki/Adele#Discography
Autor:
Doina Leca, Ö
23) Atenţie, întrebare cu înlocuiri.
Într-un episod din serialul televizat „Doctor Who”, al 10-lea doctor călătoreşte în timp şi ajunge în oraşul re-creat cu
denumirea „X X Y”. Doctorul însă menţionează că acest oraş ar fi trebuit să fie numit „X X X X X X X X X X X X X X X X
Y” (16X). Vă rugăm peste un minut să numiţi X şi Y.
Răspuns: X – New; Y – York;
Comentariu: Doctorul spune că dat fiind faptul că acest oraş a fost reconstruit de 15 ori el ar fi trebuit redenumit din
New New York în New New New New New New New New New New New New New New New New York.
Sursa: serialul televizat Doctor Who, episoadele „New Earth” şi „Gridlock”
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
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24) Atenție, în întrebare un cuvânt a fost înlocuit. Un articol întitulat “În limba chineză nu există cuvântul „boxer””
abordează relațiile Chinei cu alte țări, în care guvernul chinez nu acceptă ideea de parteneriat bazat pe egalitate, ci
caută mereu să stabilească ierarhii. Protagonistul filmului rusesc “Boxer”, apărut în anul 1997, deși devine un asasin,
o face pentru că este un boxer devotat. Ce cuvânt a fost înlocuit prin “boxer”?
Răspuns: Frate
Comentarii: Articolul se bazează pe mitul răspândit potrivit căruia în limba chineză nu se poate de spus simplu
“frate”, ci se cere neapărat specificarea „frate mai mare” sau „frate mai mic” (deși în realitate cuvântul simplu
“frate” există, însă este rareori folosit). Înlocuirea “boxer” face aluzie la binecunoscuții frați Klitschko.
Surse: http://lenta.ru/articles/2015/09/30/sopr/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_199
7)
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
25) În filmul “Frate” apărut în anul 1997, protagonistul se numește Danila. Numele a fost ales nu la întâmplare, ci
intenționat. După ce săvârșește un omor, Danila încearcă să se justifice, la care un alt personaj îi răspunde cu o
expresie biblică legată de numele lui. Această expresie a fost modificată de Grigore Vieru și a devenit cunoscută
grație unei piese de Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Reproduceți expresia modificată din patru cuvinte.
Răspuns: Eminescu să ne judece
Comentarii: Numele Daniel vine din ebraică și înseamnă “Dumnezeu să mă judece”.
Sursa: http://www.behindthename.com/name/daniel
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
26) Atenţie, bliţ triplu!
1) Oștile mareşalului Marmont au eșuat să apere Parisul în martie 1814. Ca rezultat, Napoleon, în memoriile sale, a
scris despre Marmont că acesta va sfârşi ca X. Numiti-l pe X.
2) Se ştie că Y a fost coleg de şcoală cu Faustus Cornelius Sulla şi l-a bătut într-o zi pentru că Faustus „elogia puterea
absolută a tatălui său”. Numiţi-l pe Y.
3) După părerea telespectatorilor, Ciarán Hinds (pentru prezentator: se citeşte ca „Kiarа́n Hа́inds”), care nu a rostit
celebra frază adresată lui Z, chiar şi fără cuvinte a reuşit să transmită emoţiile eroului său muribund. Numiţi-l pe Z.
Răspuns: 1. Iuda (se acceptă: Iuda Iscariotul); 2. Cassius (se acceptă: Gaius Cassius Longinus); 3. Brutus (se acceptă:
Marcus Junius Brutus)
Comentariu: Conform lui Dante, toţi trei sunt locuitorii celui de-al nouălea cerc al Infernului, unde nimeresc
trădătorii.
Surse: http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/frolov/0/j46.html
http://www.adjudant.ru/fr-march/marmont.htm
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Brutus*.html#9
https://www.youtube.com/watch?v=7FvgP5hO99o
Autor: Alexandr Soloviov, Pokerface
27) Papa Leo al X-lea avea în cabinetul său o mare harta a Europei, pe care orașele mari erau marcate cu pietre
prețioase. Este curios faptul că Veneția, care pe atunci era deseori numită "orașul dezmățului și al păcatelor" sau
"Desfrânata din Babilon", a fost marcata cu o rocă pe care o găsim astăzi în multe gospodării. Dar pe care obiect o
găsim de obicei?
Răspuns: Frigider
Comentariu: Este vorba de magneții de pe frigider, aduși ca suvenire din localitățile vizitate. Veneția era marcată cu
un magnet.
Autor: Alexandr Begaliuc, Pokerface
28) În această întrebare au fost omise două cuvinte.
Doctorul Joseph-Ignace a murit din cauze naturale în 1814 la Paris. Însă, datorită unei confuzii istorice, noi îi asociem
o altă cauză a morții. De fapt, un alt doctor, din Lyon, a fost adevăratul… [două cuvinte omise].
Scrieți printr-o tautologie cele două cuvinte omise.
Răspuns:
Guillotin ghilotinat
Comentariu: Se consideră eronat că doctorul. Joseph-Ignace Guillotin, eponimul ghilotinei, a fost executat prin
ghilotinare. Această informație e falsă, executat prin ghilotinare fiind un oarecare doctor J.M.V. Guillotin din Lyon.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Ignace_Guillotin#Biography
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Autor:

Doina Leca și Andrei Iasinschi, Ö

29) X avea, la origine, o altă denumire decât cea din prezent. A fost patentat în 1904 de Elizabeth Magie, care,
conform unei versiuni, a creat X ca să explice teoria impozitului unic a lui Henry George. Ce am înlocuit prin X?
Răspuns: Monopoly
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_%28game%29#Early_history
Autor: Lina Lungu, Brainstorm
30) Conform articolului wikipedia, la câțiva ani după ce în 1797 a primit-o cadou pe EA, Șahul persan Fath Ali și-a
adăugat la titlu sintagma “Cel mai Formidabil Domn și Stăpân al EI”. Un alt articol wikipedia spune că aproximativ o
pătrime din cei care au contribuit la crearea EI sunt decedați. Scrieți, cu două cuvinte, ce este EA.
Răspuns:
Enciclopedia Britannica.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fath-Ali_Shah_Qajar
https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica#Contributors
Autor:
Andrei Galușca, Ö
Runda 4
31) EL figurează în denumirea unei drame sportive. Cel mai uşor EL modern cântăreşte în prezent în Statele Unite ale
Americii 10 kilograme. Răspundeţi cu exactitate, din ce trebuie să fie compus EL ca să cântărească 10 kilograme.
Răspuns: Din 10,000 de bancnote de 100 dolari americani (se acceptă după „100 dolari”)
Comentariu: EL este un milion de dolari americani. Cea mai mare valoare nominală a unei bancnote în SUA în
prezent este 100$, iar greutatea unei bancnote, indiferent de valoarea nominală, este 1 gram. Filmul se numeşte
„Million dollar baby”.
Sursa: http://skolko-vesit.ru/million_dollars.htm
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
32) Material distributiv:

Un organizator de licitații, din neatenție, a crezut că pe tabloul lui Gaugin "Satul breton sub zăpadă" era pictată EA.
EA a apărut grație fazei glaciare Wisconsin. Numiț-o pe EA prin două cuvinte.
Răspuns: Cascada Niagara
Comentariu: Organizatorul a întors tabloul cu picioarele în sus.
Sursa: http://vangogh-world.ru/world38.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.
B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.B0
Autor: Alexandr Begaliuc, Pokerface
33) În noiembrie 2015 caricaturistul Joann Sfar a publicat un îndemn care menționa muzică, săruturi, viață, șampanie
și bucurie, rugându-i să nu facă un anumit lucru, deoarece Parisului EA deja i-a fost suficientă.
Nu vă întreb ce este EA, scrieți cu ce a fost comparată EA într-o analogie făcută și de Machizul de Sade, în 1797.
Răspuns:
Opium
Se acceptă:
Opiumul poporului, opiumul maselor
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Comentariu: După atacurile teroriste din noaptea de 13 noiembrie, caricaturistul Joann Sfar și-a îndemnat fanii să
nu se roage pentru Paris, deoarece Parisul nu mai are nevoie de religie.
Religia este opiumul maselor este o metaforă celebră atribuită lui Karl Marx, dar o frază similară a fost folosită și de
de Sade în lucrarea L’Histoire de Juliette.
Sursa:
https://instagram.com/p/-C-NNrHZXh/?taken-by=joannsfar
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium_of_the_people
Autor:
Doina Leca, Ö
34) Imagine:

Aveți în față tabloul Ospățul din Casa Levitului al pictorului italian Paolo Veronese, una din cele mai mari picturi pe
pânză ale secolului XVI.
La finisarea tabloului, Inchiziția Romano-Catolică i-a adus pictorului învinuiri grave, menționând costumele
extravagante, bufonii și germanii beți, și i-a dat trei luni să-și modifice tabloul. Ce anume a reușit să schimbe
Veronese?
Răspuns: Denumirea tabloului
Comentariu: Veronese și-a numit inițial tabloul Cina cea de taină. Pentru o pânză atât de mare, unicul lucru pe care a
reușit să-l facă pictorul în trei luni a fost să modifice denumirea și să renunțe la ideea de a fi reprezentat episodul
biblic.
Surse: Жизнь замечательных людей «Караваджо», А.Б. Махов, изд. «Молодая гвардия», Москва, 2011, стр. 42.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Feast_in_the_House_of_Levi
Autor: Andrei Iasinschi, Ö
35) Contrar cazurilor anecdotice, studiile epidemiologice arată că utilizarea LUI corelează cu un indice corporal de
masă mai mic. Locuitorii Bhutanului îl folosesc tradițional ca nutreț, considerând că EL ajută la îngrășarea rapidă a
porcilor, iar autoritățile au început lupta cu el doar după ce locuitorii Bhutanului au fost familiarizați cu media
vestică. Ce este EL?
Răspuns:
Cannabisul
Comentariu: Locuitorii Bhutanului au aflat de uzul recreațional al cannabisului de la televizor.
Sursa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204468/
http://sensiseeds.com/en/blog/cannabis-bhutan/
Autor:
Vladimir Pîntea, Ö
36) Atenție, o listă:
paradis - 0
infern - 0
ţări - 0
religii - 0
posesiuni - 0
Autorul acestei liste a comparat-o cu Manifestul Comunist, deși nu a făcut parte nici din mișcarea comunistă, nici din
vreo altă mișcare politică. Cine este el?
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Răspuns: John Lennon
Comentariu: Textul piesei „Imagine” conţine lista de mai sus doar că în loc de zerouri se foloseşte negarea „no”.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Imagine_%28John_Lennon_song%29
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
37) ALFA este extrasă din diferite specii de Menispermiaceae și este cunoscută și sub numele de woorara. Nu vă
întrebăm ce am înlocuit prin ALFA. Numiți cu un cuvânt de originea grecească ceea ce are loc ca rezultat al nimeririi
ALFEI în sânge.
Răspuns: Asfixie
Comentariu: Substanța toxică se numește curara. Persoanele mor de asfixie, întrucât această otravă provoacă
paralizia mușchilor scheletici, inclusiv celor respiratori.
Autor: Vasile Blaja, Brainstorm
38) Pentagonul are dublu numărul de ALFE de care este nevoie, deoarece în 1943 când a fost construit, legea
impunea ALFE separate pentru EI. Nu vă cerem să răspundeți ce am înlocuit prin ALFE. Numiți filmul din anul 1999 cu
participarea lui Robert Downey, Jr. și a lui Mike Tyson.
Răspuns: Black and White.
Comentariu: ALFE sunt toaletele.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_and_White_%281999_drama_film%29
Autor: Lina Lungu, Brainstorm
39) Imagine:

Răspundeți folosind un nume propriu: la ce este folosit dispozitivul pe care îl vedeți în față?
Răspuns:
Scrierea Braille
Se acceptă:
echivalente de sens, după cuvântul-cheie Braille
Comentariu: Acest dispozitiv are câte un buton pentru fiecare din cele 6 puncte din scrierea Braille, precum și
echivalentele pentru butoanele space, backspace și enter ale mașinilor de scris obișnuite.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Perkins_Brailler
Autor:
Doina Leca, Ö
40) Pentru un video a fost adunat un grup de doctori şi asistenţi medicali, iată câteva afirmaţii făcute de aceştia:
1. „traumatisme genitale grave”, „o ruptură în zona aceea”, „recomand odihnă la pat, gheaţă”
2. „nu te ridici după o cădere de genul acesta”, „deteriorare toracică inferioară şi lombară inferioară”, „coaste rupte,
contuzie pulmonară”
3. „arsuri de gradul 2-3”, „decojirea mai multor straturi de piele, posibil vizibilitatea osului în această zonă”
4. „fracturi oculare, fracturi nazale”, „dinţi fracturaţi”.
Vă rugăm, peste un minut, să vă daţi seama singuri ce film a analizat grupul de doctori şi asistenţi medicali.
Răspuns: Home Alone
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Comentariu: grupul analizează traumele cauzate celor doi infractori din filmul Home Alone. De asemenea cuvântul
„singur” din textul întrebării poate servi drept indiciu spre denumirea filmului.
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
Runda 5
41) Există câteva explicații pentru originea acestei expresii. Chiril al Alexandriei consideră că a fost preluat greșit un
cuvânt grecesc și PRIMA se referă, de fapt, la o sfoară. Alții afirmă că A DOUA face referință la o poartă din Ierusalim.
Numiți PRIMA și A DOUA.
Răspuns:
Cămilă, urechea acului
Comentariu: Acestea sunt explicații pentru apariția expresiei Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea
acului decât pentru un om bogat să intre în regatul lui Dumnezeu.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_a_needle
Sursă: ЖЗЛ, изд. «Молодая гвардия», Москва, 1962, «Домье», Михаил Герман, стр. 60-61.
Autor:
Doina Leca și Eugen Torica, Ö
42) Material distributiv:
босяки собаки
Această mnemotehnică se utilizează pentru a memoriza diferenţa dintre două obiecte. Numiţi-l pe oricare din cele
două obiecte, știind că recent unul din ele a fost foarte popular pe rețelele de socializare.
Răspuns: drapelul Federaţiei Ruse, drapelul Franţei
Comentariu: Cuvintele „босяки” şi „собаки” indică ordinea culorilor pe cele două drapele.
Sursa: http://www.pobeda.info/node/58
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
43) În lecțiile sale publice, acest primatolog a afirmat de mai multe ori că personajul de care era îndrăgostită în
copilările și-a ales greșit soția. Scrieți numele primatologului și al personajului său preferat.
Răspuns:
Jane Goodall, Tarzan
Se acceptă:
Jane, Tarzan
Comentariu: Nu este surpinzător faptul că Jane Goodall a fost inspirată de universul ficțional al lui Tarzan. Ea însă
credea că Tarzan nu a ales-o pe adevărata Jane. Despre primatolog sau primatologă aici: http://dictionarulortografic.blogspot.md/2010/10/662-nominativ-acuzativul-singular.html
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
http://news.mongabay.com/2013/09/how-tarzan-created-jane-goodall-and-how-goodall-thenrepaid-the-favor/
Autor:
Doina Leca, Ö
44) Imagine:
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Pe imagine o puteți vedea pe Maria Stuart în EL. Într-un articol dedicat famililor personalelor afectate de Alzheimer
se menționează că EL este dedicat celor care își pierd capacitățile mentale.
Scrieți, cu două cuvinte, ce este EL.
Răspuns: Doliu alb
Comentariu: Culoarea celui mai profund doliu al reginelor europene era albul. Sintagma doilu alb a fost folosită în
context pentru a indica pierderea unui membru de familie care e prezent fizic, dar cu care comunicarea e imposibilă.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Mourning#White_mourning
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alzheimer-conseils-famille-l-acceptation
Autor: Doina Leca, Ö
45) Atenţie, întrebare cu înlocuiri.
Romanul X Y este un roman de tip balzacian scris în anul 1938. Prenumele unui dintre personajele principale tradus
din latină ar însemna fericit sau norocos. Prenumele altui personaj din acest roman înseamnă în limba greacă
„frumuseţe”, dar semnifică şi un tip de albine. Nu vă cerem să ne spuneţi aceste două prenume misterioase, dar vă
rugăm să scrieţi denumirea romanului X Y, dacă ştim că Y este, la fel, prenumele unui alt personaj principal din
roman, ce se traduce din greacă ca „auz acut”.
Răspuns: Enigma Otiliei
Comentariu: Primul personaj este Felix Sima, al doilea personaj este Aglae Tulea, al treilea personaj este Otilia
Mărculescu.
Surse: Romanul „Enigma Otiliei” de George Călinescu; portalurile wikipedia.org, behindthename.com,
nordicnames.de
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
46) Material distributiv:

Această imagine a fost postată pe pagina de facebook a unei companii. Textul din imagine spune „Nab Yar vede
schimbare în noi toţi. Ce va vedea el în tine...”. Peste un minut vă rugăm să numiţi care este produsul de bază al
acestei companii.
Răspuns: ochelari (se acceptă după sens ex: ochelari de soare, rame de ochelari, etc.)
Comentariu: Textul din imagine sugerează să schimbăm perspectiva din care privim, iar o simplă citire de la dreapta
la stânga ne dezvăluie denumirea companiei Ray Ban.
Autor: Adrian Nemeţ, Flomaster Yoda
47) Bliz dublu
1. În decembrie 2009 EL a fost numit victimă a trenurilor de viteză înaltă și liniilor aeriene low-cost. Numiți-l.
2. În această întrebare am omis câteva cuvinte:
Având lobii temporali mult mai mari decât ai omului, [cuvinte omise] chiar și după câțiva ani mirosul specific al
indivizilor cu care au interacționat.
Restabiliți cuvintele omise.
Răspuns:
1. Orient Express
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2. Elefanții țin minte / elefanții nu uită.
Comentariu: În decembrie 2009 Orient Express a încetat să opereze. Crima din Orient Express și Elefanții nu uită
niciodată sunt romane de Agatha Christie.
Sursa:
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=121365224
Autor:
Doina Leca, Ö
48) Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
În anul 1958 EA a luat cel de-al doilea premiu "Hans Christian Andersen" pentru "X". Nu vă întrebăm cine a fost EA,
vă rugăm să numiți formația care a evaluat în anul 2001 la încălzire în cadrul concertelor HIM și Roxette în turneul lor
în Europa de nord.
Răspuns: The Rasmus
Se acceptă: Rasmus
Comentariu: EA este Astrid Lindgren, care a scris în anul 1956 nuvela despre băiatul vagabond care se numea
Rasmus. The Rasmus este o formație rock finlandeză întemeiată la Helsinki în 1994.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren#Career
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasmus_p%C3%A5_luffen
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Rasmus
Autor: Alexandr Soloviov, Pokerface
49) Imagine:

Aveți în față un dulăpior cu lacăt și cheie, care nu permite accesul persoanelor neautorizate la băuturi. Oricât nu s-ar
chinui, acestea nu pot să ajungă la conținutul sticlelor.
Cu ce nume propriu este supranumit acest dulăpior?
Răspuns:
Tantal
Comentariu: Dulăpiorul face referință la mitul lui Tantal, pedepsit în Tartar prin faptul că stă într-o băltoacă de apă
sub un copac fructifer, iar fructele copacului se retrag atunci când el vrea să le mânânce și apa se retrage atunci când
el încearcă să o bea.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalus_(cabinet)
Autor:
Doina Leca, Ö
50) Atenţie, bliţ dublu!
1) EL este prezent în Moldova în timpul cald; toamna migrează în Africa. Este frecvent mai ales în zonele bogate în
arbori scorburoşi. Numiţi-l prin două cuvinte.
2) EL a fost conceput de sfântul Mesrob Maștoț în anul 405 pentru traducerea Bibliei. Numiţi-l prin două cuvinte.
Răspuns: 1. Cucul armenesc. 2. Alfabetul armenesc.
Comentarii: Sperăm că v-aţi amintit de pupăza lui Creangă ce-şi făcea cuib într-un tei scorburos.
Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pup%C4%83z%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_armenesc
Autor: Marina Soloviova, Pokerface
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