Campionatul XXIX „Ce? Unde? Când?”
Etapa 3 – SL/L
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Nevralgia faciala trigeminală este considerată de mulți ca fiind cea mai dureroasă condiție medicală. Un
grup de suport al pacienților care suferă de această boală a propus un anumit tablou drept simbol al acestei
condiții. Numiți tabloul.
„Țipătul”
Strigătul, urletul și alte sinonime.
Din SL/L (Chișinău): WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Phi, Acord, Prințese și S., Turnul Alb, Kernel
Panic, Yolk, H5N1, Afrodiziac, Intel, SER, Moon Power, Time Machine
În tabloul lui Munch personajul central se ține de față și în mod evident suferă.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream
Andrei Lutenco, LAREME
Acest minister a existat, printre altele, în Prusia, Regatul Bavariei, Brazilia, Japonia, Rusia, SUA și Marea
Britanie, iar opusul său a fost prezent în Oceania.
Acum funcțiile lui sunt îndeplinite de un alt minister. Dar cum se numea inițial?
Ministerul Războiului
GM, 777, Prințese și S., Turnul Alb, Kakulla, SER, Moon Power
Tendința de a redenumi aceste ministere pentru a sublinia rolul de apărare a apărut după cel de-al doilea
război mondial.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Defence
Sandu Cojocari, LAREME
În iunie 2013, acest roman a făcut un salt de pe poziția 11855 pe 123 în topul vânzărilor de carte pe amazon
în doar 24 de ore.
Care e titlul acestui roman și cine e persoana care a cauzat această creștere?
„1984”, Edward Snowden
Se acceptă și după numele de familie.
Nicio echipă
După dezvăluirile despre faptul că administrația SUA interceptează convorbirile telefonice și conversațiile
de pe internet a milioane de americani și nu numai, vânzările romanului „1984” au crescut dramatic.
„1984” este un roman politic scris de George Orwell în care toate acțiunile cetățenilor sunt supravegheate
minuțios.
http://money.cnn.com/2013/06/12/news/1984-nsa-snowden/index.html
Sandu Cojocari, LAREME
Notă pentru cititor: X-urilor se citește /icsurilor/
Volumul X-urilor în Volkswagenurile americane este mai mare decât în cele germane. Aceasta se datorează
faptului că nemții au obișnuința de a utiliza mai des ALFELE. Peste un minut, numiți X și ALFA.
X- airbag, ALFA - centura de siguranță
GM, 10 Lei, Kakulla, Moon Power
Datorită faptului că impactul e amortizat de centurile de siguranță, nu e nevoie de un airbag cu volum întratât de mare.
http://www.npr.org/sections/money/2014/04/18/304540007/episode-533-why-cars-from-europe-andthe-us-just-can-t-get-along
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Una din multele versiuni ale etimologiei cuvântului X zice că acesta ar proveni de la iasomie, o aromă
preferata de prostituatele din New Orleans.
Ce am înlocuit cu X?
Jazz
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, O, Phi, Acord, 777, Prințese și S., Turnul Alb, Armada, H5N1, Intel, SER, Moon
Power, Beleizis, Time Machine
Iasomie în engleză e jasmine /ˈdʒæzmɪn/ iar jazzul apare ca gen muzical în comunitățile Afro Americane din
New Orleans.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_(word)
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Sandu Cojocari, LAREME
Notă pentru cititor: X-șilor se citește /icșilor/
Nu există nicio legătură între ALFA X și ALFA X-șilor.
ALFA X-șilor este o denumire alternativa pentru "Akutaq", care reprezintă un amestec de pomușoare și
grăsime de elan, focă sau alte animale.
Ce am înlocuit prin ALFA și X?
Înghețată, eskimos
GM, 10 Lei, O, Acord, Kernel Panic, H5N1, Time Machine
Akutaq mai este supranumită și înghețata eskimoșilor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Akutaq
http://www.nat-geo.ru/food/419971-samoe-neobychnoe-morozhenoe/#full
Sandu Cojocari, LAREME
Într-un articol întitulat „Zece noi metode de a utiliza leneșii”, se dau exemple ca:
identificarea țînțarilor infectați cu Zika, antrenamente de tenis, pictatul frescelor etc.
Un cuvânt din textul întrebării a fost înlocuit. Restabiliți cuvântul inițial.
Dronele
SER
Unul dintre sinonimile cuvântului leneș e trântor, care poate fi tradus în engleză ca și drone.
http://www.smithsonianmag.com/innovation/10-new-ways-use-drones-180960061/
Sandu Cojocari, LAREME
Bliț dublu latin:
1. Etimologic, X înseamnă om răbdător. Numiți X printr-un cuvânt, știind că cel englez este de fapt un ungur.
2. Potrivit uneia dintre versiuni, Y provine de la „cameră pentru oaspeți”. Numiți Y printr-un cuvânt, știind
că primul din Basarabia a fost creat în 1817.
1. Pacient 2. Spital
WTH, GM, Pokerface, Asachi, Yolk, H5N1, Moon Power
În prima subîntrebare se face referire la filmul „Pacientul Englez”, protagonistul căruia este ungurul Laszlo
Almasy. Termenul spital are legătură cu termenul ospitalitate. În 1817 la Chișinău a fost fondat Spitalul Local
de Zemstvă, care astăzi poartă denumirea de Clinic Republican. Ambele cuvinte au etimologii latine.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_English_Patient_(film)
http://www.etymonline.com/index.php?term=hospital
https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/01/11/spitalul-clinic-de-psihiatrie-chisinau/
Ion Vasilică, LAREME
Potrivit lingvistului George Pruteanu, ultimul cuvânt din această zicătoare românească a fost modificat
print-o literă, urmare a îndoctrinării religioase a românilor. Inițial zicătoarea era rimată și sugera că acțiunea
de care vorbește se întâmplă infrecvent. În SUA, o zi din a doua jumătate a lui decembrie e dedicată acțiunii
de care se vorbește în această zicătoare. Reproduceți varianta inițială a zicătorii.
Dar din dar se face rar
Nicio echipă
Lingvistul a argumentat originea expresiei, motivând că foarte rar se întâmplă să faci cadou ceva ce ai primit
la rândul tău, în dar. (Utilizarea cuvântului incorect „infrecvent” în întrebare a fost intenționată pentru a
servi drept маяк). La 18 decembrie, cu o săptămână înainte de Crăciun, americanii marchează National
Regifting Day.
https://en.wikipedia.org/wiki/Regift
http://adevarul.ro/locale/vaslui/de-vine-expresia-dar-rai-fostadevarata-zicala-modificata-timp-religiozitatea-romanilor-1_5655b6677d919ed50e92b0c1/index.html
Ion Vasilică, Andrei Lutenco, LAREME
Vorbind despre utilizarea imprimării 3D pentru reconstruirea unui important ecosistem din Caraibe,
nepotul acestuia crede ca bunelul său ar fi fost foarte încântat de acesta simbioză între tehnologie și natură.
Acesta explică că bunelul său a devenit mai întâi inventator din cauză că nu avea încă instrumentele
necesare la îndemână.
Dar care e numele de familie purtat de ambii?
Cousteau
GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Acord, 777, Prințese și S., Kernel Panic, Armada, Yolk, H5N1, Afrodiziac,
Intel, Kakulla, SER, Moon Power, Beleizis, Time Machine
Fabian Cousteau, nepotul vestitului Jacques-Yves Cousteau își propune să reconstruiască reciful din Bonaire,
utilizând tehnologiile de 3D imprimare. Beneficiul acestei tehnologii e în faptul că pot fi create recife
apropiate de cele naturale, care vor servi drept bază pentru polipi și ulterioara creștere naturală. Jacques
Cousteau este cunoscut nu doar ca un prolific explorator al mărilor și oceanelor, dar și ca inventatorul
aqualangului și a multor aparate de scufundat.
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http://tinyurl.com/hs26rwb http://tinyurl.com/z3ymv4c
Sandu Cojocari, LAREME
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Din motive de precauție, ЕL al lui Marie Curie, aflat în Panteonul Francez, este, inclusiv, astfel. Astfel de ele
sunt menționate și într-o poezie din 1902. Dar ce făceau ele în această poezie?
Dormeau
WTH, 10 Lei, 777, Kakulla, SER
Din cauza expunerii îndelungate la propriile descoperiri, corpul neînsuflețit al lui Marie Curie este încă
radioactiv, motiv din care sicriul său conținea și plumb, care blochează emanările neplăcute. În poezia
Plumb, de George Bacovia: „dormeau adânc sicriele de plumb…”
http://www.sciencealert.com/these-personal-effects-of-marie-curie-will-be-radioactive-for-another-1500-years
Andrei Lutenco, LAREME
Unele scene din episodul 6 al filmului „Star Wars” au fost filmate în pădurile Californiei. În secvențele în care
personajul lui Peter Mayhew apărea de unul singur în zonele împădurite, acesta era însoțit de asistenți
îmbrăcați în costume de culori stridente. Dar care era temerea regizorului?
Că acesta poate fi împușcat (de vânători)
Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, 777, Prințese și S., Punctul pe H, Yolk, H5N1, Intel, Kakulla, SER, Moon Power
Peter Mayhew l-a jucat pe Chewbacca, un personaj care putea fi confundat ușor de vânători cu un urs sau,
mă rog, un Yeti.
http://muzey-factov.ru/from350
Lina Acălugăriței, Maktub
În capitolul IX al romanului „Balade din câmpie” de Ion Druță, anticipând izbucnirea celui de-al doilea Război
Mondial, moșierii sădesc cu predilecție soia și o altă plantă. Aceasta este, de obicei, cultivată mai puțin
pentru valoarea sa alimentară. Numiți planta.
Macul
Pokerface, Phi, SER
Capitolul IX se numește „Maci roșii, maci fierbinți”. Deși Druță nu precizează motivul, este cunoscut faptul
că efortul de război din sec. XX avea mare nevoie de mac în calitate de sursă de morfină pentru chirurgia
militară. În plus, criticii sugerează că Druță a folosit macul drept simbol al iminentei răspândiri a Uniunii
Sovietice.
În textul întrebării.
Ion Vasilică, LAREME
Notă pentru cititor: Întrebarea urmează a fi citită lent.
Atenție, înlocuire.
În articolul „5 momeli de vis”, saitul depescuit.ro recomandă, printre altele, carasul sau scoicile. Ce cuvânt
a fost înlocuit în enunțul precedent?
Somn
Pokerface, 10 Lei, Asachi, Acord, Kernel Panic, Armada, Intel, SER, Moon Power, Beleizis, Time Machine
Articolul este intitulat „5 momeli de somn”. Momelile selectate de autorul întrebării trebuiau să vă ducă cu
gândul la un pește răpitor de talie mare.
http://www.depescuit.ro/8709/5-momeli-de-somn.html
Ion Vasilică, LAREME
Notă pentru cititor: Întrebarea urmează a fi citită lent.
Atenție, un fragment din Druță: „E bine primit și nașul, da cum veți da copiii la școală și ei vor aduce în casă
Tatăl (cuvânt omis), să-l prindeți de la dânșii” (citat încheiat). Nu vă întrebăm ce cuvânt a fost omis, dar care
alte trei litere au fost omise din fragment?
Oci
oce
Nicio echipă
Ocinaș este un cuvânt derivat de la denumirea rusească a rugăciunii Tatăl nostru, Отче наш. Apropo, ocinaș,
variantă ocenaș, e un cuvânt atestat de DEX.
„Balade din câmpie”, Ion Druță
Ion Vasilică, LAREME
Bliț dublu (două întrebări a câte 30 de secunde):
1. În anul 1982, reprezentanții Iranului l-au amenințat pe Bono, liderul formației U2, cu răpirea, după ce
acesta a făcut niște comentarii înainte de a interpreta piesa „Sunday Bloody Sunday”. În enunțul precedent
am adăugat mai multe litere unui cuvânt. Numiți cuvântul inițial.
2. Versurile piesei „The ground beneath her feet” a formației U2 sunt luate dintr-o carte a unui scriitor
contemporan. Numiți-l pe acest scriitor.
1. IRA 2. Salman Rushdie.
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Acord, Prințese și S.
Formația U2 este din Irlanda de Nord, în care la acea vreme era activă Armata Republicană Irlandeză
(abreviată IRA) cunoscută pentru actele sale teroriste. Piesa „Sunday Bloody Sunday” se referă la
evenimentele controversate din Irlanda de Nord. Liderul religios al Iranului a îndemnat musulmanii să îl
omoare pe Salman Rushdie după publicarea „Versurilor Satanice”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bono
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ground_Beneath_Her_Feet_(song)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Verses_controversy
Andrei Lutenco, LAREME
Între 1953 și 1960 aceste două personalități au fost vecini de cameră, deși relațiile dintre ei erau reci.
Conform unor surse, primul a spus despre al doilea că în mâinile acestuia era concentrată o mare putere și
recomanda camarazilor să-l înlăture. Numiți-i pe cei doi.
Lenin și Stalin
WTH, Turnul Alb, Armada, Time Machine
Între 1953 și 1960, corpurile neînsuflețite ale lui Lenin și Stalin s-au aflat în aceeași cameră în Mausoleu.
Lenin nu-l simpatiza foarte mult pe Stalin și chiar a recomandat ca acesta să fie înlăturat de la putere. În
timpul vieții, evident.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenin%27s_Mausoleum
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenin%27s_Testament
Marcel Spatari, Maktub
„Este un fel de iodler (fel de a cânta specific muntenilor din Tirol)
Este ceea ce auzi când cineva se distrează foarte bine
Nu cred că Rihanna a avut ceva anume în vedere”
Ați ascultat câteva traduceri ale răspunsurilor la o întrebare pusă pe yahoo answers în 2008. Nu vă întrebăm
care este întrebarea, numiți-l pe unul din cei trei datorită cărora ea a fost pusă.
Radu Sîrbu
Dan Bălan, Arsenium
GM, 10 Lei, Acord, 777, Prințese și S., Kakulla, SER, Moon Power, Beleizis
Întrebarea este: cum se traduce, sau ce înseamnă „Maia hi, maia ha etc.”?
https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081128085648AAA8oXQ
Andrei Lutenco, LAREME
În anii 1700, la diferite ceremonii, italienii utilizau semințe glazurate cu zahăr, în principal semințe de
coriandru, motiv din care astăzi italienii numesc variantele lor moderne „coriandoli”. Lumea întreagă însă le
numește cu un alt cuvânt italian. Care?
Confetti
GM, Pokerface, Turnul Alb, Yolk, Time Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Confetti
Ion Vasilică, LAREME
Această particularitate a lui Tom se pare că nu l-a împiedicat deloc să exceleze în episodul 29 al celebrului
serial animat. Coreeana Lee Hee-ah se descurcă și cu jumătate din ce are Tom. Nu vă întrebăm
particularitatea, spuneți-ne cât mai exact ce profesie are Lee Hee-ah.
Pianistă
GM, 10 Lei, Asachi, O, 777, Punctul pe H, Kakulla, Moon Power, Time Machine
Motanul Tom are patru degete la fiecare „mână”, cel puțin în episodul cu pricina. Această particularitate
nu-l încurcă să cânte la pian din Liszt. Lee Hee-ah e celebră pentru faptul că este o pianistă desăvârșită în
pofida faptului că are doar câte două degete funcționale la fiecare mână.
http://4.bp.blogspot.com/MFB8gFbFsHc/T2YheNJ36CI/AAAAAAAAM1M/f_424GDT3Bw/s1600/CAT%2BCONCERTO%2B%25284%252
9.png https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Hee-ah
Ion Vasilică, LAREME
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La începutul anilor 90, popularitatea unui anumit instrument muzical a crescut. Conform unui articol de pe
The New York Times, dirijorul unui ansamblu de jazz pentru copii a declarat indignat: „Noi deja avem 40 de
fete care doresc să cânte la acest instrument, nu doriți să cântați la vreun alt instrument?”. Nu vă întrebăm
despre ce instrument e vorba, numiți-o pe cea care a inspirat popularitatea instrumentului.
Lisa Simpson
10 Lei, Kernel Panic, Afrodiziac, Kakulla, Moon Power, Time Machine
Popularitatea serialului de animație a pornit un val de entuziasm pentru saxofon, instrumentul la care cânta
Lisa Simpson.
http://www.nytimes.com/1996/01/14/weekinreview/january-7-13-a-sax-craze-inspired-by-thesimpsons.html
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Aceaste două omonime românești provin de la două cuvinte turcești diferite, unul dintre care in turcă
înseamnă o specie de păsări. Al doilea în greacă se numește paschalia, pentru că se desface în jurul Paștelui.
Numiți omonimele (unul e suficient).
Liliac
WTH, O, Acord, Kernel Panic, Armada, Afrodiziac, Intel, SER
Liliac ca mamifer provine de la turcescul leylek = barză. Liliac ca arbust provine de la leylak, însemnând tot
asta.
https://ro.wiktionary.org/wiki/liliac https://en.wikipedia.org/wiki/Syringa
Ion Vasilică, LAREME
În România există două cazuri de condamnări penale pentru asta. Unul dintre condamnați e Răducan Oprea,
un profesor de drept. Ce profesie are condamnatul din al doilea caz?
Scriitor
Se acceptă și jurnalist, eseist, poet, publicist, dar și traducător, având în vedere cazul de față.
Phi
E vorba de plagiat. Gheorghe Stanca, cunoscut în mediul literar sub pseudonimul Ghenadi Strungar, a fost
condamnat pentru plagiat deoarece și-a însușit în mod ilicit o traducere din Tolstoi.
http://www.vice.com/ro/read/profesorul-din-galati-care-a-plagiat-o-carte-despre-plagiat
Ion Vasilică, LAREME
Atenție, în întrebare este o înlocuire.
Într-o poveste, bunica îi spune băiețelului că au început să roiască albinele cele albe. În replica următoare,
băiețelul o întreabă pe bunică dacă și albinele albe au o ALFA. Nu vă întrebăm ce am înlocuit prin ALFA, dar
cum se numește povestea?
Crăiasa Zăpezilor (Regina Zăpezilor)
WTH, GM, Pokerface, Asachi, O, Phi, Acord, Punctul pe H, Yolk, H5N1, SER, Moon Power, Time Machine
Albinele albe sunt fulgii. Băiețelul o întreabă pe bunică dacă și albinele albe au o regină.
http://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/craiasa-zapezii.html
Marcel Spatari, Maktub
Pentru a rezolva problema inflației o țară a introdus o valută virtuală ce avea drept scop de să mențină
psihologic prețurile la un nivel constant. Nu vă întrebăm în ce țară a avut loc această inflație, dar ce valută
nouă a înlocuit valuta temporară la finele acestei tactici?
Realul Brazilian
Intel, Beleizis
Valuta virtuală în care oamenii au început să aibă încredere a fost substituită cu o valută reală care așa și a
fost numită, Real.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Notă pentru cititor: Întrebarea va fi citită doar dacă etapa are loc duminică, 6 noiembrie 2016
În filmul-catastrofă cu denumirea (cuvânt omis) omenirea trăiește un scenariu apocaliptic, iar Președintele
SUA ordonă strămutarea supraviețuitorilor din statele de sud în Mexic. Conform multora, (cuvânt omis) la fel
poate începe apocalipsa, iar Mexicul poate deveni mai inaccesibil. Numiți cuvântul omis.
Poimâine
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Acord, Prințese și S., Punctul pe H, Afrodiziac, Kakulla, SER, Beleizis
Prima parte se referă la cunoscutul film-catastrofă „The day after tomorrow” adică „Poimâne”. Poimâne în
SUA vor avea loc alegerile președintelui. Unii comentatori consideră că eventuala victorie a lui Trump, soarta
întregii lumi este în pericol. Trump mai vrea să construiască un zid pe hotarul cu Mexicul.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_After_Tomorrow
Andrei Lutenco, LAREME
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Transportarea ALFEI a dus la eficientizarea căilor logistice și a făcut posibil transportul anumitor mărfuri
alimentare în secolele XVIII-XIX. Pe corăbiile care urmau să transporte ALFA era angajat, de obicei, echipaj
mai calificat care era în stare să încarce marfa mult mai rapid. Navele utilizate erau, cel mai des, din lemn. Ce
am înlocuit prin ALFA?
Gheață
Gheața duce la corozie pe vasele din fier. Apă nu se acceptă.
http://en.wikipedia.org/Ice_trade
GM, 10 Lei, O, Acord, 777, Prințese și S., Punctul pe H, Kernel Panic, H5N1, Beleizis, Time Machine
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Puțini cunosc de existența piraților evrei din caraibe. Dar prin ce cuvânt inventat sunt numiți urmașii lor,
locuitori al unui stat insular anglofon.
Jewmaicans
10 Lei, O, H5N1, SER
Jew + Jamaica = Jewmaica
http://www.smithsonianmag.com/travel/forgotten-jewish-pirates-jamaica-180959252/
Sandu Cojocari, LAREME
Primul XXX a dus la slăbirea Spaniei și Sfântului Imperiu Roman. Ceea ce unii istorici numesc al doilea XXX,
cuprinde pe primul și pe al doilea. Care 5 cuvinte au fost înlocuite prin XXX.
Război de treizeci de ani
Pokerface, 10 Lei, Asachi, Acord, Punctul pe H, Kernel Panic, Afrodiziac
Războiul de 30 de ani (1618-1648) a implicat o bună parte a Europei și a modificat echilibrul de forțe pe
vechiul continent. Unii istorici numesc perioada dintre 1914 și 1945 (care este de aproximativ 31 de ani) al
doilea Război de treizeci de ani. Ei văd cele două războaie mondiale ca un singur conflict.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years%27_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Thirty_Years%27_War
Andrei Lutenco, LAREME
Imagine:

Scriitorul Gilbert Keith Chesterton susținea că este unul dintre cei mai politicoși oameni din Marea Britanie și
argumenta asta prin faptul că atunci când făcea un anumit act de politețe un număr mai mare de oameni
puteau beneficia de aceasta. Dar unde anume făcea el acest act de politețe?
În transportul public
Pokerface, 10 Lei, Acord, Intel, SER, Time Machine
După cum sugerează această fotografie, Chesterton era voluminos. Respectiv, atunci când oferea cuiva locul
său în transport, de el puteau beneficia mai multe persoane.
http://dioscg.org/index.php/a-giant-among-us-g-k-chesterton/
Andrei Lutenco, LAREME
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Primul a fost o piesă importantă în colonizarea rapidă a Americilor.
Al doilea a avut și el un rol în obținerea independenței de catre multe state americane. Asta pentru că
trupele trimise de imperiile europene pentru înăbușirea revoltelor deveneau rapid inapte de luptă, iar
numărul ostașilor scădea dramatic.
Numiți-l pe primul și pe al doilea, știind că al doilea poate fi transformat în primul.
Cal/armăsar, tânțar
10 Lei, Prințese și S.
Cortez a adus în America de Sud caii, care i-au asigurat o cucerire rapidă a imperiului Aztec. Specia de tintari
Aedes aegypti, care are o predilectie pentru sangele de om, a fost adusă din Africa de Vest, raspândind
malaria și febra gabenă. Localnicii au devenit obisnuiti cu aceste boli, mai putin europenii. Răvășiți de
diverse boli, acestia pierdeau lupte importante contra Americanilor. Țânțarul a căpătat astfel proporții de
armăsar, fără pic de exagerare.
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-lowly-mosquito-helped-america-winindependence-180959411/
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/early-settlements/essays/impact-horse-culture
Sandu Cojocari, LAREME
În anul 1969, entomologul Thomas Arthur Manly Nash a publicat o cercetare, teza căreia era că răspândirea
sindromului lenii a dus la aceea ca „economia africană să fie bazată pe sapă și pe căratul în cap”. Care două
cuvinte din enunțul precedent au fost înlocuite?
Boala somnului
se acceptă și „Musca țețe”
GM, Pokerface, O, 777, Punctul pe H, SER, Time Machine
Boala somnului este răspândită de musca țețe, de aceasta era studiată de un entomolog. Această boală a
dus la moartea în masă a vitelor, astfel africanii trebuiau să lucreze pământul manual și să care lucrurile pe
cap.
https://www.questia.com/magazine/1G1-393209616/lord-of-the-flies
Andrei Lutenco, LAREME
Într-un roman autobiografic, Valeri Frid povestește că dosarele deținuților politici intelectuali erau deseori
fabricate după șablon, conținând acuzarea: „Învinuiții purtau discuții antisovietice sub pretextul de a face
asta”.
Concentrați într-un lagăr, Frid și prietenii se ascundeau de gardieni, glumind că acum ei „se adună pentru
a face asta sub pretextul discuțiilor anti-sovietice”. Nu vă întrebăm ce am înlocuit prin „a face asta”, dar
spuneți-ne ce produs anume era interzis în acea perioadă în lagărele de concentrare.
Ceai
WTH, GM, 777, Punctul pe H, Yolk
Ceaiul era interzis din cauza practicii deținuților de a prepara concentrat de ceai, cunoscut ca cifir (чифи́ р).
Nadia Paramzina, Maktub
Știm cu toții că în romanul „Trei mușchetari” erau patru protagoniști. Dar în ce roman, care conține un
numeral în titlu, chiar al doilea paragraf începe cu „Eram patru…”?
Trei într-o barcă
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, Phi, Acord, Prințese și S., Kernel Panic, Armada, H5N1, Afrodiziac,
Intel, Kakulla, SER, Beleizis, Time Machine
Nadia Paramzina, Maktub
Nikolaevsk a fost fondat de 5 familii de staroveri în anul 1968.
Conform Biroului Recensământului, în 2000 populația orașului era de 345 persoane.
Ce abreviere sau combinație de 4 cuvinte a fost omisă din ultima propoziție?
SUA / Statele Unite ale Americii
O
Nikolaevsk se află în Alaska.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaevsk,_Alaska
https://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Census_Bureau
Sandu Cojocari, LAREME
Filosoful american Richard Rorty pleda pentru crearea în întreaga lume a unei culturi universale a
drepturilor omului prin educație sentimentală, cultivarea empatiei și sensibilizarea culturii moderne, pe
care o considera rece. Poziția lui Rorty este caracterizată de José-Manuel Barreto drept o chemare la o
ALFA morală. În altă ordine de idei, traducerea în japoneză a uneia dintre cărțile lui Rorty a apărut în Kyoto.
Care două cuvinte au fost înlocuite prin ALFA?
Încălzire globală
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Pokerface, 10 Lei, Phi, Prințese și S., Punctul pe H, H5N1, Intel, Moon Power
Rorty chema la o încălzire globală morală. Protocolul de la Kyoto impune statelor reducerea emisiilor
poluante, respectiv poate încetini încălzirea globală.
https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.164/
Andrei Lutenco, LAREME
„Generația X” este un termen folosit pentru a denumi persoanele, de obicei cu vârsta înte 40 și 60 de ani,
care sunt prinse între două responsabilități – de a crește copiii sau nepoții și cea de a avea grijă de părinții
îmbătrâniți. Numiți X printr-un substantiv comun sau propriu.
Sandwich
Sandviș, sanviș, sandvici.
GM, 10 Lei, Asachi, Phi, Acord, Afrodiziac, Moon Power, Time Machine
Ca și conținutul unui sandwich, persoanele sunt prinse din ambele părți. Termenul provine de la creatorul
sanvișului, contele Sandwich.
http://www.the-village.ru/village/people/city-news/232683-sandwich-generation
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Montagu,_4th_Earl_of_Sandwich
Rita Vasilașcu, Maktub
Comentând știrea despre faptul că e dat în căutare internațională, Renato Usatîi li se adresează organelor
de urmărire penală din Moldova și, comparându-se cu X, spune că poate fi găsit zilnic la gara Kievski din
Moscova. Monumente lui X pot fi găsite în Tokyo și Rhode Island, SUA. Numiți-l pe X.
Hachikō / Hachi / Hatiko
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Phi, Acord, 777, Prințese și S., Punctul pe H, Turnul Alb, Kernel
Panic, Armada, H5N1, Intel, SER, Moon Power, Beleizis, Time Machine
Usatîi a menționat că îi așteaptă pe polițiști ca Hachiko în gară.
https://point.md/ru/novosti/politika/usatij-policii58-ya-ne-figuriruyu-v-baze-interpola
https://en.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D
Rita Vasilașcu, Maktub
La deschiderea Jocurilor Olimpice din Lillehammer, Juan Antonio Samaranch a vorbit despre un alt oraș
olimpic. Iar după câteva zile a mers acolo, arătând astfel curaj și determinare. În semn de recunoștință,
complexul olimpic a fost redenumit în cinstea sa. Numiți orașul.
Sarajevo
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Acord, 777, Prințese și S., Kernel Panic, Armada, Kakulla, SER,
Moon Power, Time Machine
Olimpiada din Lillehammer a avut loc peste zece ani după olimpiada din Sarajevo, care în 1994 era sub
asediu de aproape doi ani.
http://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Bosnia-Herzegovina/Sarajevo-1984-Yugoslavia-s-OlympicGames-147078
https://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/juan-antonio-samaranch-on-the-bosnian-war-at-theopening-ceremony-of-the-1994-olympic-games
Rita Vasilașcu, Maktub
Imagine:

Această imagine este un detaliu dintr-o caricatură publicată de New Yorker pe 29 august, elementul
principal al căreia este un obiect. Numiți acest obiect printr-un cuvânt de origine greacă.
Clepsidra
Nicio echipă

http://tinyurl.com/z3darxk
Rita Vasilașcu, Maktub
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Imagine:
Jarra
Vorbiți spaniola? Unul dintre obiectele pe care spaniolii îl numesc cu cuvântul pe care îl aveți în față își are
denumirea în română de la un alt cuvânt străin care se traduce ca `jumătate”. Numiți acest obiect.
Halbă
Acord, Prințese și S., Punctul pe H, Moon Power, Time Machine
Chiar dacă se citește ca „harra”, în cuvântul scris poate fi văzut cuvântul englezesc jar, care înseamnă borcan
sau cană. „Vorbiți spaniola?” în spaniolă e „habla español?”, un fel de indiciu. „Jumătate” în germană este
„halb”.
Andrei Lutenco, LAREME
Semințele acestei plante pot sta latente îngropate adânc in sol pentru perioade foarte lungi de timp, și asta
fiindcă au nevoie de lumina pentru a incolți.
Doctorul și poetul John McCrae, a avut ocazia să vadă câmpuri întregi de aceste flori, activând în Europa la
începutul secolului XX, după care a contribuit la transformarea acesteia într-un simbol important.
Numiți planta.
Mac
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Acord, Prințese și S., Punctul pe H, Kernel Panic, Armada, Yolk, Intel, Moon
Power, Time Machine
După a doua luptă de la Ypres, doctorul și poetul canadian John McCrae observă cum înflorește macul lângă
unul din cimitirele de război din Flandra, impresionat de priveliște aceasta scrie poezia “In Flanders Fields”,
care ulterior devine cea mai recunoscută și populară poezie în SUA și Marea Britanie dedicată primului război
mondial.
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/how-poppy-came-symbolize-world-war-i-180960836/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCrae
Sandu Cojocari, LAREME
Conform site-ului etymonline.com, Florile de mac erau asociate cu câmpul de luptă încă de pe timpul acestei
bătălii. Sub ce denumire cunoaștem această bătălie?
Waterloo
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Acord, Armada, Yolk, H5N1, Afrodiziac
După cum ați aflat în întrebarea precedentă câmpiile din Flandra, Belgia sunt cunoscute pentru macii lor. În
bătălia de la Waterloo din 1815 englezii au pus capăt celor 100 de zile ale lui Napoleon. Waterloo este și el
un oraș belgian devenit câmp de luptă a marilor puteri.
Andrei Lutenco, LAREME
ATENȚIE! În întrebare sunt înlocuiri.
Printre tendințele hipsterilor din anii 2010, Wikipedia menționează și subcultura urbană. În New York, chiar
dacă subcultura urbană este deja legală, legea cere totuși înregistrarea obligatorie a coloniilor. În întrebare
am înlocuit trei litere de câteva ori. Scrieți cele trei litere înlocuite.
Api
10 Lei, Asachi, H5N1
Hipsterii interesați de mâncare organică, mai nou, s-au apucat să facă miere în spațiile urbane. Până nu
demult creșterea albinelor, apicultura, era interzisă în majoritatea statelor americane.
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_beekeeping
https://en.wikipedia.org/wiki/Hipster_(contemporary_subculture)
Andrei Lutenco, LAREME
Imagine:

În imagine vedeți o cameră dintr-o casă muzeu din Manchester. Ce mișcare a fost fondată aici, conform
ghidului acestui muzeu?
Mișcarea sufragistelor
10 Lei, O, Acord, 777, Kernel Panic, Armada, H5N1, SER, Beleizis, Time Machine
În această casă până în anul 1907 a locuit familia Pankhurst, iar camera din imagine este o sufragerie.
http://www.gettyimages.com/event/emmeline-pankhursts-former-manchester-home-where-themovement-for-womens-suffrage-began-583958515#general-view-of-the-parlour-in-the-pankhurst-centreformer-home-of-picture-id492111334
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Rita Vasilașcu, Maktub
O listă: 1 iepure, 42 de șoareci, 2 șobolani, muște, plante, ciuperci, ALFA, BETA. Toți au supraviețuit.
Ce am înlocuit prin ALFA și BETA?
Belka, Strelka
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Acord, 777, Prințese și S., Punctul pe H, Armada, H5N1, Afrodiziac,
Kakulla, SER, Moon Power, Beleizis, Time Machine
Este lista „pasagerilor” de pe Sputnik-5.
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_space_dogs
Ion Vasilică, LAREME
Conform artistei Divya Anantharaman, procesul de creare a LOR se află în acel spațiu liminal dintre viață,
moarte, artă și știință. Printre ELE se regăsesc și Belka și Strelka. Știind că procesul de creare a LOR mai poartă
și o denumire grecească care se traduce ca „aranjare a pielii”, numiți-le cu două cuvinte care încep cu vocale.
Animale împăiate
GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Phi, Acord, Prințese și S., H5N1, Afrodiziac, Kakulla, SER, Moon Power,
Beleizis, Time Machine
Procesul de împăiere este taxidermia. Leșurile împăiate ale câinilor cosmonauți se află până astăzi în Muzeul
Cosmonauticii din Moscova. Apropo, Taxidermia este un alt trend hipsteresc din anii 2010.
http://www.ozy.com/fast-forward/taxidermy-the-new-hipster-hobby/32756
http://tinyurl.com/hu2y6z3
Andrei Lutenco, LAREME
După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, olandezul Han Van Meegeren a fost acuzat de profanarea
patrimoniului cultural olandez pentru că i-ar fi vândut în 1942 lui Hermann Göring o pictură de Vermeer.
Acuzatorul a cerut pedeapsa capitală, dar până la urmă Van Meegeren și-a demonstrat nevinovăția pe acest
capăt de acuzare și a fost condamnat doar la un an de închisoare. Dar pentru ce infracțiune?
Contrafacere
WTH, GM, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Phi, Acord, Punctul pe H, Turnul Alb, Kernel Panic, Armada, H5N1,
Afrodiziac, SER, Moon Power, Beleizis, Time Machine
Van Meegeren a contrafăcut pictura lui Vermeer și a vândut-o lui Goring cu echivalentul a 7 milioane de
dolari la ziua de azi. Apărundu-se, el a cerut o pânză pentru a demonstra că este în stare să contrafacă picturi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Han_van_Meegeren
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Potrivit saitului oficial, valorile acestei instituții din R. Moldova sunt, în această ordine: inteligență,
profesionalism, legalitate, credibilitate, patriotism, tradiție. Numiți instituția.
Serviciul de Informații și Securitate
WTH, GM, Pokerface, Phi, 777, Prințese și S., Kernel Panic, Armada, Intel, Kakulla, Moon Power
Inteligența este pe primul loc. În engleză intelligence înseamnă și informație de spionaj, cum de exemplu în
Central Intelligence Agency.
http://sis.md/ro/misiune-viziune-si-valori
Ion Vasilică, LAREME
Conform instrucțiunilor de executare a compoziției „Pendulum music” („Muzică pentru pendul”) a
compozitorului minimalist Steve Reich, muzicienii trebuie la un moment dat să facă asta concomitent
deasupra difuzoarelor. Barack Obama a făcut aceasta după cuvântul „out”. Ce am înlocuit prin a face asta.
A scăpa microfonul
A arunca, azvârli etc. microfonul; drop the mic, mic drop.
WTH, GM, 10 Lei, O, Phi, Acord, Prințese și S., Armada, Afrodiziac, Intel, SER, Moon Power, Time Machine
http://www.kim-cohen.com/Assets/CourseAssets/Texts/Reich_Pendulum%20Music.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fU6qDeJPT-w
https://www.youtube.com/watch?v=NdVVJibX5FA

