Campionatul XXXII „Ce? Unde? Când?”
Etapa 1 – SL/L
25 mar e 2018
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Deși pare amuzant, până la apariția serviciilor municipale de salubrizare, mucul de țigară reprezenta un
adevărat pericol public în orașe supraaglomerate ca New York.
Țigările au devenit populare după ce un oarecare Carl B. Frank a pornit importul lor din Panama.
Ce a fost înlocuit cu muc și țigară?
coajă, banană
Bananele deveniseră o mîncare de stradă populară pe la mijlocul secolului 19. Din cauza lipsei unui
serviciu de salubrizare și migrației urbane masive - oamenii aruncau des gunoiul în stradă. Deși o coajă de
banană proaspăt aruncată nu pare un pericol - o grămadă de coji în descompunere devin un pericol de
infecție. Între mp coaja de banană a devenit un element comedic clasic, cuvîntul “amuzant” servind ca
indiciu.
h p://mentalﬂoss.com/ar cle/31135/how-did-slipping-banana-peel-become-comedy-staple
Sandu Cojocari, LAREME
Imagine:
******cam.com
Fiindcă era urmărit în permanență de serviciile de securitate a statului acesta lansează în 2012 siteul *șase
litere omise*cam.com, unde puteai urmări live viața acestuia prin cele 4 camere instalate în apartamentul
său. Ce trei litere care se repetă de doua ori au fost omise din textul întrebării?
wei
Ai Weiwei este un ar st și ac vist contemporan chinez cunoscut pentru proiecte ca stadionul din Beijing
construit pentru olimpiada din 2008 dar și cri ca adusă guvernului chinez pentru nerespectarea normelor
democra ce și a drepturilor omului. Exact după un an de la reținerea abuzivă a acestuia în aeroportul din
Beijing Ai Weiwei lansează weiweicam.com - un performance ce cri că lipsa de transparența a statului
chinez.
h ps://en.wikipedia.org/wiki/WeiweiCam
Sandu Cojocari, LAREME
Bliț dublu:
1. Aceasta este denumirea unei rase caracterizată prin blană scurtă și o durată de viață de peste 15 ani.
Numiți-o prin trei cuvinte.
2. Una din denumirile acestui pigment se datorează u lizării de către regimentele de ar lerie și infanterie
a unui stat deja inexistent. Numiți-l prin trei cuvinte.
Albastru de Rusia, Albastru de Prusia
Albastru de Rusia este denumirea unei rase de pisici, albastru de Prusia este denumirea pigmentului
u lizat preponderent pentru uniformele regimentelor de ar lerie și infanterie Prusace.
h ps://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru_de_Rusia
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_blue
Sandu Cojocari, LAREME
Piatra funerară a lui Elijah Bond nu reprezintă nimic deosebit la prima vedere. Pe față sunt prezente
informațiile obișnuite, însă pe verso e imprimată o tas eră qwerty.
Ce a fost înlocuit prin tas eră qwerty?
Placă Ouija
Cea mai cunoscută invenție patentată de Elijah Bond a devenit placa Ouija sau Placa spiritelor care ar
permite comunicarea cu spiritele decedaților. Doritorii să comunice cu Elijah ar putea u liza placa Ouija
de pe partea verso a pietrei de mormânt a acestuia.
se acceptă după sens (Placa Spiritelor, placa/planșeta „vorbitoare”)
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Bond
Sandu Cojocari, LAREME
Într-un episod al emisiunii de comedie The Daily Show cu Jon Stewart (din 2015), prezentatorul folosește
niște creioane ca personaje principale într-un sketch despre libertatea cuvântului în Franța. La un moment
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dat, în sketch apare un X și spune că toți străinii trebuie să ﬁe deportați. La care protagonistul îi raspunde:
„Taci, Y!” Ce substan v comun și ce substan v propriu au fost înlocuite respec v cu X și Y
Pix, Le Pen
Jean-Marie Le Pen este un cunoscut poli cian francez de extremă dreaptă. Pix în engleză e Pen. Sketch-ul
era despre tragedia legată de Charlie Ebdo, apropo.
Se acceptă și s lou, sau pen pentru X.
The Daily Show with Jon Stewart, episodul din 15 ianuarie 2015
Andrei Lutenco, LAREME
Dexonline conține acest adjec v doar în varianta feminină. O teorie despre e mologia acestuia aﬁrmă că
acesta provine de la faptul că în trecut pe unele monede normande erau reprezentate stele. Despre ce
adjec v este vorba?
Sterlină
Adjec vul sterlină se folosește doar în expresia „liră sterlină”. Cuvântul sterling, de la care vine și
adjec vul „sterlină”, probabil provine de la rădăcina sterr - stea.
h ps://dexonline.ro/deﬁni e/sterlin%C4%83
h ps://www.etymonline.com/word/sterling
Andrei Lutenco, LAREME
Imagine:
- have to hang on ght or they will fall oﬀ
- might reach the roof
(Traducere a textului de pe foițe:
- trebuie să se țină bine ca să nu cadă
- pot a nge tavanul)
Pentru a dis nge ALFELE de BETE, un vorbitor de engleză poate folosi frazele de pe foițele cu text pe care
le aveți în față. Numiți ALFELE sau BETELE.
Stalac te, Stalagmite
Might rimează cu stalagmite, iar ght cu stalac te.
Oricare dintre cele doua cuvinte; dacă au fost scrise ambele tot nu e o problemă
h p://alchemipedia.blogspot.be/2009/08/stalagmite-and-stalac te-how-to-tell.html
Andrei Lutenco, LAREME
Un ar col din Revista muzicală Pitchfork despre perspec vele inteligenței ar ﬁciale în compunerea și
interpretarea muzicii, de exemplu a rockului, are ca tlu denumirea unui roman din 1968 în care un
cuvânt este înlocuit. Care este cuvântul u lizat de autorii ar colului?
Chitare / Guitars
Ar colul se numește Do androids dream of electric guitars? (Visează androizii chitare electrice?), inspirat
din tlul romanului Do Androids Dream of Electric Sheep? (Visează androizii oi electrice?) de Philip K.
Dick. Chitarele electrice sunt instrumentele emblema ce ale muzicii rock.
h ps://pitchfork.com/features/overtones/10091-do-androids-dream-of-electric-guitars-exploring-the-fut
ure-of-musical-ai/
Andrei Lutenco, LAREME

Runda 2
Întrebarea 9

Răspuns

Comentariu

Sursă

Autor
Întrebarea 10

Răspuns
Comentariu

Sursă
Autor
Întrebarea 11

Răspuns
Comentariu

Criteriu
Sursă
Autor
Întrebarea 12

Răspuns
Criteriu
Sursă
Autor
Întrebarea 13

Răspuns
Sursă
Autor
Întrebarea 14

Răspuns
Sursă

Go to ¬ Runda 1 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5
Bliț - trei întrebări, câte 20 sec ﬁecare:
1.Între 1924 și 1929, capitala provizorie a RASSM era orașul Balta. Dar care era capitala oﬁcială?
2.Curios, în textele creș ne, acest cuvânt era folosit în sens de viață lumească, viața de aici (în contrast cu
viața de apoi). Conform Dexonline, antonimul său este ”haos”. Numiți-l
3.Potrivit lui Gilbert Keith Chesterton, călătorul vede ceea ce vede, iar EL vede ceea ce a venit să vadă.
Numiți-l.
1.Chișinău
2.Cosmos
3.Turist
Sovie cii aveau pretenții a întreg teritoriul până la Prut, pe care îl considerau ocupat (capitala oﬁcială a
fost proclamat „orașul vremelnic ocupat Chișinău”); Toate trei răspunsuri sunt și denumiri de hoteluri din
Chișinău.
h ps://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Autonom%C4%83_Sovie c%C4%83_Socialist%C4%83_Moldoven
easc%C4%83
h ps://dexonline.ro/deﬁni e/cosmos
h ps://www.etymonline.com/word/cosmos
h ps://www.goodreads.com/quotes/83509-the-traveler-sees-what-he-sees-the-tourist-sees-what
Andrei Lutenco, LAREME
Imagine:
Matadero
Acesta este primul cuvânt din denumirea tradusă în spaniolă a unui roman. Cine este autorul romanului?
Kurt Vonnegut
În spaniolă denumirea romanului Abatorul Cinci e Matadero Cinco. Probabil cunoașteți că matador din
spaniolă e ucigaș/cel care ucide (în cazul coridei - cel care ucide boi). Abatorul în spaniolă are aceeași
rădăcină și acolo tot se ucid boi.
h ps://es.wikipedia.org/wiki/Matadero_cinco
Andrei Lutenco, LAREME
Decizia de a produce acest ﬁlm a fost luată într-un restaurant din Paris cînd cei doi creatori și-au poves t
visele unul altuia. Numiții pe ambii.
[pentru ci tor/prezentator: Aici se citește comentariul înainte de răspuns]
Luis Bunuel, Salvador Dalí
Luis Bunuel ia poves t lui Dali despre un vis în care nourii tăiau luna de parcă un brici ar tăia un ochi, la
care Dali ia poves t că a visat o mână pe care umblau furnici. După această discuție aceș a au decis să
ﬁlmeze Un Chien Andalou.
Se acceptă după Dali și Bunuel
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Un_Chien_Andalou
Sandu Cojocari, LAREME
Conform unui ar col porecla lui din mpul anilor de școală era Kleck, cuvânt împrumutat și de ruși. Tot din
același ar col aﬂăm că acestuia i-a luat ceva mp până s-a decis să studieze medicina în loc de arte.
Numiți-l.
Hermann Rorschach
Se acceptă după Rorschach cu orice greșeli ortograﬁce care nu denaturează răspunsul
h ps://www.smithsonianmag.com/smart-news/hermann-rorschachs-ar s c-obsession-led-his-famous-te
st-180967088/
Sandu Cojocari, LAREME
Pe plăcuța de la intrarea în orașul natal al unui cântăreț scrie: „Welcome to Aberdeen. X". X înlocuiește
tlul unui cântec al trupei ar stului, și reprezintă o invitație. Versurile cântecului sunt pline de contradicții,
încurajând ascultătorul în același mp să se grăbească și să meargă mai încet, arătându-se simultan
prietenos și os l. Scrieți în engleză expresia de patru cuvinte ce a fost înlocuită cu X.
Come As You Are
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Come_as_You_Are_(Nirvana_song)#In_popular_culture
Victoria Florea, H5N1
Filmul realizat de oamenii de ș ință de la IBM - „Un băiat și astronomul lui" deține recordul pentru cel mai
mic ﬁlm de animație din lume. În unul din cuvintele întrebării au fost adăugate câteva litere. Reproduceți
cuvântul inițial.
Atomul
h ps://ro.wikipedia.org/w…/Un_b%C4%83iat_%C8%99i_atomul_lui
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Sandu Cojocari, LAREME
Pe lângă faptul că multe gadget-uri arată de parcă ar ﬁ o ALFĂ, denumirea acestuia sugerează și ideea că
tehnologiile moderne scot la iveală cele mai întunecate caracteris ci ale oamenilor. Răspundeți prin două
cuvinte ce am înlocuit prin ALFA sau numiți-l!
Oglindă neagră / Serialul „Black mirror”
Ecranele telefoanelor, tabletelor și monitoarelor sunt au o suprafață care reﬂectă chipul u lizatorilor.
Creatorul serialului spune că de fapt problema nu sunt tehnologiile, ci defectele umane pe care le scot la
suprafață acestea.
h ps://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/ar cles/the-internet-only-just-found-out-what-blackmirror-actually-means/
Rita Vasilașcu, Maktub
Termenul X provine de la cuvântul italian „a zgâria" care, la rândul său, din greacă de la a „a scrie". Printre
exemplele an ce de X se numără unul realizat de un mercenar viking în Catedrala Sfânta Soﬁa din
Constan nopol, sau altele de diverși cruciați în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Ce a fost înlocuit
prin X?
Graﬃ
Graﬁ , grafy , graﬁty, graﬃty etc - toate modurile greșite de scriere a cuvântului - se acceptă
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Graﬃ
Sandu Cojocari, LAREME
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Sunt cu siguranță mai multe mo ve pentru a ﬁ triș după despărțirea lui Brad Pi și Angelina Jolie. Dar ce
cuvânt de origine franceză menționează editorul New York Times Crosswords, regretând că Natalie
Portman și Jaques Cousteau nu vor ﬁ niciodată un cuplu?
Portmanteau
Cuplul Pi -Jolie erau numiți și prin cuvântul-valiză Brangelina. In engleza cuvintele-valize sau cuvintele
telescopate se numesc cuvinte-portmanteau. Portmanteau ar putea ﬁ porecla telescopată a cuplului
Portman-Cousteau.
h ps://en.m.wikipedia.org/wiki/Portmanteau
Constanța Dohotaru, Maktub
Man este un ar st urban care u lizează în creația sa pătrate mici de gresie colorată.
Până acum Man a cotropit mai mult de 65 de orașe și 33 de țări. Ce cuvânt a fost înlocuit cu Man?
Invader
Invader este un ar st urban care e cunoscut pentru că reproduce graﬁca primelor jocuri arcade u lizând
pătrate mici de gresie colorată în calitate de pixeli. Porecla de Invader a fost inspirată de celebrul joc arcade
Space Invaders, iar Man este a doua parte din denumirea altui joc celebru arcade Pac-Man.
Se acceptă și Invaders
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Invader_(ar st)
Sandu Cojocari, LAREME
Conform unor surse, atunci cînd acesta pleca din țara sa natală, a luat cu el o cupă de X. După moartea sa, o
rudă a adus înapoi în țară ALFA răposatului. În engleză X e o anagramă a ALFA.
Ce a fost înlocuit cu X și ALFA?
Pământ, inimă
Earth este o anagramă a cuvântului Heart. Chopin plecând la Paris a luat cu el o cupă de pământ, iar ul ma
dorință a sa ar ﬁ fost ca inimă să-i ﬁe dusă în Polonia, țara sa de baș nă.
h p://www.art-agenda.com/reviews/guido-van-der-werve/
h ps://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/11/10/chopin-wanted-his-heart-cut-out-a
nd-preserved-now-it-may-have-resolved-the-mystery-of-his-death/?utm_term=.63833e57686b
Sandu Cojocari, LAREME
Imagine:

După cum ș m din tlul original în engleză, în imagine este reprezentată o fereastră franceză. Duchamp,
însă a decis să facă o referință la numărul mare de bărbați morți în Primul Război Mondial și a eliminat o
literă, apoi a înlocuit altele două cu una. Reproduceți tlul curent al lucrării din două cuvinte în limba
engleză.
Fresh widow
French Window => Fresh Widow
h ps://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-fresh-widow-1920
Victoria Florea, H5N1
Conform unei versiuni acesta ar ﬁ suferit de parazitoză delirantă. Numiți-l.
Salvador Dali
Parazitoza delirantă e o boală psihică care face oamenii să creadă că pielea lor e infestată cu paraziți,
insecte sau gîndaci, după cum deja ș ți din comentariul la una din întrebările precedente - scena cu
furnicile si mîna a fost inspirată de unul din visele lui Dali
h ps://www.popsci.com/blog-network/our-modern-plagues/was-salvador-dal%C3%AD-plagued-phantombed-bugs
Sandu Cojocari, LAREME
În muzeul ALFA din Berlin o putem vedea pe ALFA ținînd în mîini capul lui Benjamin Franklin. Ce a fost
înlocuit cu ALFA?
Madame Tussauds
După Tussaud(s)
h ps://www.smithsonianmag.com/smart-news/how-marie-tussaud-created-wax-empire-180967356/
Sandu Cojocari, LAREME
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Bliț Dublu
1.Când inventatorul lui a murit în 1922, în semn de respect, ele, care erau deja mai mult de 14 milioane în
SUA, au fost oprite pentru un minut. Numele inventatorului se regăsește și în tlul original al unui roman
american. Numiți inventatorul.
2.La moartea acestui inventator în 1937, în semn de respect, ele fără ﬁr, la fel au fost oprite în semn de
respect. El e cunoscut și ca fondatorul Radio Va can. Numiți-l
Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi
La moartea lui Bell în state au fost oprite pentru un minut telefoanele, iar la moartea lui Marconi toate
comunicațiile fără ﬁr au fost oprite de către BBC.
Se acceptă după Bell și Marconi
h ps://www.theguardian.com/news/1937/jul/21/mainsec on.fromthearchive
h ps://www.smithsonianmag.com/smart-news/telephones-were-silenced-one-minute-a er-alexander-gr
aham-bell-died-180964296/
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
Sandu Cojocari, LAREME
Comentând starea în care a ajuns din cauza neglijenței și disprețului puterii sovie ce, un cri c zice că arată
teribil, e crăpat, zgâriat și decolorat - de parcă ar ﬁ petrecut ul mii 88 de ani acoperind un geam spart.
Într-un alt ar col, comentând modurile de interpretare posibile autorul menționează cerul văzut prin
oberliht.
Răspundeți cât mai exact la ce se referă ambii?
Tabloul Pătratul Negru de Kazimir Malevich
Se acceptă după Pătratul Negru
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Black_Square_(pain ng)
h ps://culturelandsha .wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D1%8B/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5/
Sandu Cojocari, LAREME
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Titlul recenziei The Guardian dedicat ﬁlmului Tânărul Karl Marx conține acest termen recent. Pe pagina
Wikipedia despre acest termen putem vedea o fotograﬁe în care apar Barack Obama și Joe Biden
zâmbind. Ce termen englezesc apare în tlul ar colului?
Bromance
Titlul recenziei The Guardian e „The Young Karl Marx review – intelligent communist bromance” - cu
referire la relația dintre Marx și Engels
h ps://www.theguardian.com/ﬁlm/2017/feb/12/the-young-karl-marx-review-communist-bromance-rao
ul-peck
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Bromance
Sandu Cojocari, LAREME
Explicația de ce s-a ajuns la u lizarea lor, în loc de cea a șoarecilor, sau a oricărui alt animal mic, constă în
anatomia speciﬁcă care le permite să ia două doze de aer, una la inspirație și alta la expirație. Numiți-i.
Canarii
Pentru că respiră mai des și mor mai repede în caz de pericol - canarii au fost selectați de către mineri ca
animal indicator.
h ps://www.smithsonianmag.com/smart-news/story-real-canary-coal-mine-180961570/
Sandu Cojocari, LAREME
Pentru că acest satelit ar ﬁcial lansat în 2018 va ﬁ cel mai luminos obiect care se va vedea noaptea și va
„murdări” pentru ceva mp bolta cerească, a fost poreclit de un astronom - X spațial. Ce a fost înlocuit cu
X?
Graﬁ
Va murdări servește drept indiciu
Graﬁ , grafy , graﬁty, graﬃt etc - toate modurile greșite de scriere a cuvântului - se acceptă
Sandu Cojocari, LAREME
Conform spuselor Maestrului Jelon Vieira aceasta a fost concepută în Africa și s-a născut în Brazilia. Ce
este aceasta?
Capoeira
h ps://www.smithsonianmag.com/smithsonian-ins tu on/capoeira-occult-mar al-art-interna onal-da
nce-180964924/
Sandu Cojocari, LAREME
„X VS Y e un joc care te va șoca literalmente" - este tlul unui ar col dedicat unui aparat de joc arcade.
Cine au fost înlocuiți prin X si Y?
Tesla, Edison
Aparatul arcade pe bune descarcă un șoc electric în adversarii care pierd.
h ps://www.smithsonianmag.com/smart-news/tesla-vs-edison-now-video-game-180958564/
Sandu Cojocari, LAREME
Într-un ar col, autorul aﬁrmă că este AȘA ﬁindcă suma tuturor limbilor care le cunoaște e puțin mai mare
de 3. Ce am înlocuit cu AȘA?
Pilingv / pilingual / piglot
h ps://www.theatlan c.com/technology/archive/2018/01/the-shallowness-of-google-translate/551570/
Sandu Cojocari, LAREME
Într-o serie de parodii Star Wars, se povestește despre cum Han Solo ar avea o problemă cu boții din
Instagram, ar încerca o în lnire Tinder spațială sau cum el și toată echipa au a ns viteza selﬁe. Numiți cât
mai exact spațiu în care se petrece acțiunea?
La bordul navei MillenniAL Falcon
Răspunsul exact. Se acceptă doar MillenniAL Falcon, MillenniUM Falcon nu se acceptă.
I regret nothing.
h ps://nerdist.com/?s=Millennial+falcon
Sandu Cojocari, LAREME
Până în iarna 2018 aceasta mai era și porecla lui Nikolai Valuev.
Răspundeți prin 4 sau 5 cuvinte în engleză despre ce poreclă este vorba.
The Beast from the East
The Beast from the East este și porecla dată de britanici valului de frig din Europa
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Beast_from_the_East_(disambigua on)
Sandu Cojocari, LAREME
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Bliț Triplu
1.Acest instrument e asociat cel mai des cu muzica folk și country. Numiți instrumentul u lizând 5 litere.
2.Versiunile handmade ale acestui instrument făcute din găi, creatorii le numesc modiﬁcînd o literă din
denumirea originală. Numiți denumirea modiﬁcată u lizând 5 litere.
3.Versiunile handmade ale acestui instrument făcute din conserve, creatorii le numesc modiﬁcând o literă
din denumirea originală. Numiți denumirea modiﬁcată u lizând 5 litere.
Banjo, panjo, canjo
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Banjo
h ps://www.youtube.com/watch?v=rtprB_drZI4
h ps://www.youtube.com/watch?v=N7PdgNsm-pw
Sandu Cojocari, LAREME
Conform Wikipediei, Nikita Hrușceov dorea ca ALFA să atârne deasupra capului imperialiș lor ca BETA. Ce
două cuvinte au fost înlocuite cu ALFA și 3 cu BETA?
Tsar Bomba, Sabia lui Damocle
Se acceptă și bomba țarului
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Damocles
Sandu Cojocari, LAREME
Recent, vizionând un eveniment internațional televizat, mulți oameni au rămas nedumeriți și au crezut că
evenimentul a fost sponsorizat în întregime de această companie americană. Conform Wikipediei, până la
redesignul din 2008, această confuzie ar ﬁ putut într-adevăr să apară. Numiți compania americană.
PepsiCo / Pepsi Cola / Pepsi
Conform Wikipediei, până la redesignul din 2008, logoul vechi Pepsi era similar cu Taegeuk - simbolul care
apare și pe drapelul Koreei. După cum e și de așteptat, începând cu ceremonia de deschidere și
evenimentele ulterioare - Taegeuk apărea mai peste tot.
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Globe
h ps://www.teenvogue.com/story/south-korean-ﬂag-pepsi-logo-olympics-opening-ceremony
Mircea Baștovoi, Maktub
Imagine:
Unraveling ******
Anne Adams suferea de afazie primară progresivă - o afecțiune neurologică care se manifestă inclusiv
printr-o obsesie față de repe ții.
În fața voastră aveți denumirea unei picturi de Anne Adams care face trimitere la o altă operă de artă și
creatorul ei. Se presupune că acesta la fel suferea de afazie primară progresivă.
Ce cuvânt propriu din 6 litere a fost ascuns în textul pe care l-ați primit?
Bolero
Unraveling - conține numele compozitorului Ravel, Maurice. Bolero e o compoziție muzicală de balet
pentru orchestră, caracterizată printr-o structură uniformă și repe vă.
h p://www.radiolab.org/story/217340-unraveling-bolero/
Mircea Baștovoi, Maktub
Midge Hadley e o păpușă gravidă din seria Barbie lansată în 1963.
Versiunii din 2003 a păpușii îi lipsea un mic detaliu, fapt care a scandalizat o mulțime de cumpărători.
Ce mic Detaliu îi lipsea păpușii?
Inel de căsătorie
După „inel” sau „verighetă”
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Midge_(Barbie)
Arina Levinschi, H5N1
Atenție întrebarea conține înlocuiri.
Comentând un ar col despre vaccinări, un vorbitor de engleză a zis că dacă la televizor omenirea e salvată
de Căpitanul CUC, atunci în viața de zi cu zi omenirea e salvată, de fapt, prin lucrul Căpitanilor CUC.
Ce a fost înlocuit în textul întrebării prin căpitan și prin CUC?
Doctor WHO
Doctor Who e un serial englezesc cunoscut. WHO e acronim pentru Organizația Mondială a Sănătății World Health Organiza on, doctorii căreia contribuie la prevenirea epidemiilor globale, inclusiv prin
vaccinări.
Slashdot
Andrei Anischevici, H5N1
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Dorința sa stranie a ajutat oamenii de ș ință să determine că una dintre posibilele cauze ale decesului
acestuia ar ﬁ fost pericardita. Numiți-l.
Frederic Chopin
Inima lui Chopin s-a păstrat destul de bine, ce le-a permis oamenilor de ș ință să o examineze.
h ps://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/11/10/chopin-wanted-his-heart-cut-outand-preserved-now-it-may-have-resolved-the-mystery-of-his-death/?utm_term=.63833e57686b
Sandu Cojocari, LAREME
Într-un episod, EL îi spune lui Patrick: „Hai să mergem împreună să vedem cum o să reacționeze. Trei ochi
e mai bine decât unul”. Cine este EL?
Columbo
Actorul Peter Falk, dar și personajul Columbo aveau un ochi de s clă.
Ion Vasilică, LAREME

