
 

 

Runda 1 

1. Primul club european din cariera de antrenor de fotbal al argentinianului Diego Simeone a fost Catania, anume 

acolo acesta și-a demonstrat calitățile de bun motivator și strateg în fața  întregii Europe. Jurnaliștii unui portal 

sportiv, compară acest club cu un anumit oraș mediteraneean. Cu care ? 

Răspuns: Toulon 

Comentariu: Se face aluzie la Napoleon, care s-a făcut remarcat la asediul Toulon-ului 

Sursa: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/italia_mia/1143930.html 

 

2. Eroii cartii Ghidul Autostopistului Galactic nimeresc intr-un cimp probabilistic in care se intimpla cele mai 

improbabile evenimente. Astfe, ei vad de odata multe miini paroase si aud voci pițigăiate care afirmă că ele au 

făcut numai ce asta. Nu vă întrebăm ce, dar numele celui care a făcut asta în 1601. 

Răspuns : Shakespeare. 

Comentariu : Se afirmă că o infinitate de maimuțe peste o infinitate de timp pot scrie Hamlet 

 

3. Eroul romanului 99 de Franci compară societatea modernă consumeristă și, corectă politic pînă la ridicol, 
cu fascismul și descrie astfel un tipic reprezentant al ei: Pantaloni albi, vestă albastru întunecat cu nasturi 
de aur precum și cămașă roză în carouri. Ultimul element vestimentar este foarte simbolic în acest context 
și  poartă numele unui mic orășel. Care ? 
Răspuns: Vichy 
Comentariu: Vichy era capitala regimului colaboraționist francez, și totodată numele acestui tip de uzor 
Sursa: 99 de franci, http://www.whitedress.ru/club/~EkaterinaSavitskaya/?show=theme&id=1962 
 

4. Atentie, in intrebare a fost inlocuita o litera. In Martie 1945, Adolf Hitler a emis un decret ce presupunea 
distrugerea infrastructurii germane pentru a preveni folosirea acesteia de catre fortele Aliatilor. Acest 
decret mai este cunoscut si ca Decretul Zero. Peste un minut, scrieti litera care a fost inlocuita in intrebare. 
Raspuns : N 
Comentariu : Este vorba despre Decretul Nero, ca aluzie la ordinul imperatorului roman e a-si incendia 
propria capitala. 
Sursa : https://en.wikipedia.org/wiki/Nero_Decree 
 

5. Directorul general al căilor ferate franceze Rachel Picard povestea într-un interviu despre experiența sa 
din studenție ca lucrător sezonier în SUA. Rachel a nimerit să lucreze în parcul Disneyland din Orlando, 
unde observase că toți lucrătorii francezi voiau să lucreze în ”Casa cu fantome” (atracțion) deoarece doar 
acolo angajații parcului nu erau obligați să facă asta. Să facă ce? 
Răspuns: Să zîmbească 
Comentariu: În parcul de distracții toți angajații erau obligați să zîmbească, ceea ce e un pic diferit chiar 
și față de mentalitatea Europei de vest…. 
 

6. Pictorii ce desenează cefaloforii se ciocnesc deseori cu o problemă: să schimbe locul becului sau  nu. Nu 
vă întrebăm cine sunt cefaloforii, scrieți mai bine ce a fost înlocuit prin bec știind că  reprezentările sale 
se întîlnesc pentru prima oară în Egiptul antic.  
Răspuns: Nimb  
Comentariu: cefaloforii sunt sfinți cu capul tăiat, și pictorii mereu se întreabă dacă să deseneze 
nimbul  deasupra umerilor sau în jurul capului.  
Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phalophorie,   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9ole_(religion)  
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7. În romanul lui Robert Graves Eu, Claudiu, se povestește despre mica peninsulă Tenar din  Pelepones, care 

era considerat a fi chiar alături de lumea de apoi. Se considera că de acolo poți  nimeri pe lumea cealaltă 

fără a fi nevoit să treci rîul Stix. Din această cauză, localnicii au  modificat un pic ritualul de înmormîntare. 

Cum ? 

Răspuns: Nu puneau moneda pentru Charon (se accepta dupa sens, cu menționarea monedei) 

Sursa: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD 

 

 

8. Într-un articol de pe Wikipedia dedicat unui anumit termen, sunt menționate ”Poezia Americană Radicală”, 

”Save our Souls”, și printre altele, numele unui oraș belgian. Care oraș? 

Răspuns: Spa 

Comentariu: Termenul este ”Bacronim” care înseamnă abreviere falsă, în întrebare au fost aduse 

exemple de abrevieri false ca RAP, SOS, sau Spa, care se crede uneori că provine de la termenul ”Sanitas 

per aqua”, în realitate termenul provine la orașul belgian Spa 

Sursa: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0

%BC 

 

9. Într-un articol publicat recent în ziarul francez Les Echos, se povestește cum din cauza volumului foarte 
mare de informație, unii juriști doresc să-și implanteze în creier cipuri de memorie, pentru a obține un 
avantaj concurențial față de colegi. În comentarii, un cititor a întrebat ironic dacă juriștii le visează pe ele. 
Pe cine? 
Răspuns: Oi Electrice 
Comentariu: Se face referință la romanul lui Philip K. Dick ”Visează androizii oi electrice?” 
 

10. După ce a auzit răspunsul la această întrebare, un membru al echipei autorului l-a sfătuit să adauge un mic 
indiciu pentru a o face mai ușoară. Un personaj al lui Terry Pratchet mustră alți eroi pentru faptul că ei au 
de gînd să lupte cu forțe mici contra unei armate mari. Acesta afirmă ironic că războiul nu este AȘA. Cum 
nu este ? 
Răspuns: Homeopatic 
Sursa: Terry Pratchet – Interesting Times 
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11. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Titlul unui articol despre evitarea greșelilor logice poartă 

numele: ”Cum să utilizezi SABIA lui ARTHUR fără să te tai”. Scrieți ce am înlocuit prin prin SABIA lui ARTHUR, 
știind că pentru a găsi răspunsul corect va trebui să alegeți versiunea cea mai simplă. 
Răspuns: Lama lui Occam 
Comentariu: Se face aluzie la celebra regulă formulată de William Occam, care zice că trebuie de ales 
explicația cu cele mai puține ipoteze.... 
Sursa:https://fs.blog/2019/10/occams-razor/?utm_source=pocket-newtab 
 

12. Într-un articol de pe site-ul umoristic TimesNewRoman.ro, se povestește istoria unui bețiv, care într-o 
dimineață a descoperit că nu se mai poate ridica în picioare. Acesta își dă seama de transformarea sa în 
momentul în care nu se mai poate întoarce pe partea dreaptă, pe care obișnuia să doarmă. El încercase să 
se întorcă de sute  de ori, închizând ochii pentru a nu fi nevoit să-şi vadă picioarele zvârcolindu-se, dar fără 
succes. Peste un minut numiți scriitorul menționat în titlul articolului. 
Răspuns: Franz Kafka 
Comentariu: Se face aluzie la nuvela Metamorfoza 
Sursa:https://www.timesnewroman.ro/monden/kafka-de-vaslui-un-betiv-e-convins-ca-s-a-
transformat-in-gandac-dupa-ce-a-cazut-pe-spate-si-nu-s-a-mai-putut-ridica 
 

13. Într-un interviu acordat televiziunii franceze, Albert Camus l-a îndemnat pe corespondent să nu îl judece 
strict acest om, deoarece doar aflîndu-te în locul său poți înțelege cît îi este de greu. Într-o oarecare 
măsură, el este străin chiar și printre colegii săi de profesie fiind singur în momentele de bucurie și aproape 
mereu considerat vinovat în caz de nereușită. Peste un minut, încercați să răspundeți cît mai exact despre 
cine este vorba.  
Răspuns: Portar 
Sursa: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bluewhitenavy/2646680.html 
 

14. Tommy Shelby, personajul principal din serialul Peaky Blinders, afirmă într-o dialog că urăște un anumit 
termen, deoarece el îi restricționează într-un fel libertatea. Ca răspuns, interlocutoarea lui remarcă faptul 
că acest termen îl face respectabil în societate. Scrieți peste un minut abrevierea din limba română în care 
putem întîlni acest termen. 
Răspuns: SRL 
Comentariu: Shelby afirmă ca nu îi place termenul ”Limited”, după ce a fost nevoit să-și legalizeze 
afacerile, și să-și creeze o firmă. La noi puteți întîlni SRL – Societate cu Răspundere Limitată.  
 

15. În romanul ”Kamchatka” scris de scriitorul argentinian Marcelo Figueras, EA delimitează hotarele unei bule 
în care se află o fetiță în mișcare. Peste un minut, scrieți ce este ea 
Răspuns: Coardă pentru sărit 
Comentariu: Autorul vede mișcările corzii drept creând o sferă în care se află fetița. 
 

16. Atunci cind Jon Snow incetează să îl mai lovească pe Ramsay Bolton și se ridică de pe acesta, 
noi  telespectatorii îl vedem pe Jon din perspectiva lui Ramsay, de jos în sus, după care Jon pleacă și  noi 
vedem doar XY. Criticii de film consideră această scena un omagiu adus unei anumite  personalități. 
Menită să ne aducă aminte de XZ. Nu vă cerem să numiți nici X, nici Y, nici Z, peste  un minut, scrieți 
personalitatea căreia i-a fost adus acest omagiu.  

Răspuns: Lev Tolstoi  
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Comentariu: X – Cerul, Y – Winterfell, Z – Austerlitz. Se face aluzie la expresia „Cerul Austerlitz-ului”, din 
romanul Razboi si Pace. Un pasaj renumit in care personajul Andrei Bolkonskii, ranit pe cimpul de lupta 
de la Austerlitz priveste lung cerul 

Sursa:http://secretmag.ru/longread/2016/07/25/zritel-v-gerojskoj-shkure kinorevolyuciya-igry 
prestolov-kotoruyu-nikto-ne  

 
17. În romanul lui Joseph Heller Catch 22, acțiunea căruia are loc în timpul celui de al 2 Război Mondial în 

Europa. Aviatorii americani numeau zborurile care nu prezentau mare pericol ”Zboruri după lapte”. Peste 
un minut, scrieți ce oraș al Axei era destinația acestor zboruri. 
Răspuns: Parma 
Comentariu: Orașul Parma este vestit pentru lactatele care se fabricp acolo și în regiunea adiacentă. 
 

18.  
Întrebare cu imagini. Actorul spaniol Javier Bardem povestește într-un interviu că pregătindu-se de 
interpretarea rolului lui Pablo Escobar (în imagine) urmărea comportamentul acestor animale. Bardem le 
descrie ca fiind cele mai periculoase din toate animalele sălbatice prin lipsa emoțiilor și abilitatea de a se 
mișca rapid. Prin aceasta ele se și aseamănă cu Escobar – un om neîndemînatic și aparent bun la suflet 
care este gata în orice moment să-și taie dușmanii cu fierestrăul. Încercați să vă dați seama peste un minut 
despre ce animal este vorba. 
Răspuns : Hipopotam 

Comentariu: Imaginea ar trebui să fie sugestivă ☺ 
Sursa: https://esquire.ru/hero/71032-haver-bardem-sekret-horoshego-zlodeya-v-otsutstvii-empatii/ 
 

19. În romanul lui Philip Roth The Human Stain se povestește că prin anii ”70, ca o parte a procesului de 
reabilitare ei erau duși în anumite localuri. De obicei, la prima vizită rar cine dintre ei rezista pînă la partea 
cu preziceri. Nu vă întrebăm despre ce fel de localuri era vorba. Numiți-i cît mai exact pe ei. 
Răspuns: Veterani ai războiului din Vietnam 
Comentariu: Aceștia erau duși în restaurante chineze ca să se deprindă treptat cu ideea că nu orice asiat 
vrea să-i omoare. 
 

20. În 1945 familia aristocratică spaniolă Alba a ordonat dezgroparea scheletului Contesei de Alba ce trăise în 
secolul XIX pentru a face măsurări antropologice cu scopul de a demonstra că ea nu a făcut acest lucru. 
Chiar dacă pentru multe aristocrate aceasta nu era deloc o rușine, familia sa privea asta ca un fapt 
dezonorant. Peste un minut, scrieți despre ce este vorba. 
Răspuns: A pozat goala pictorului 
Sursa:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D
0%B0%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F 
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Runda 3 

21. Atenție, în întrebare au fost omise 3 litere. În romanul SF Endimion se descrie o societate foarte avansată 
în care inteligența artificială a fost demult inventată și unde sunt utilizați pe larg androizii. Aceștia, pentru 
a fi inofensivi sunt supuși unei proceduri speciale de motivare. Peste un minut, scrieți cele 3 litere omise. 
Răspuns: AZI 
Comentariu: Procedura se numește Azimotivare, de la numele fantastului Azimov 
 

22.  
Întrebare cu imagini. Aveți în față un tablou al lui Vincent van Gogh, pictat în anul 1899. 
Pictorul a numit acest tablou „Cântec de leagăn”, deşi însăşi leagănul în tablou nu se vede. Se vede doar o 
femeie, care mişcă leagănul cu ajutorul unei frânghii. Practicanţilor cărei profesii le este adresat acest 
tablou?  
Răspuns: pescarilor 
Comentariu: Van Gogh îi scria despre acest tablou fratelui său: „mi-a venit ideea să pictez acest tablou, 
pentru ca marinarii, care sunt şi copii şi martiri în acelaşi timp, când vor vedea tabloul în cabina corabiei de 
pescuit, să simtă că mişcarea corabiei le aminteşte de mişcarea leagănului, în care cândva şi ei erau legănaţi 
sub un cântec blând”. 
 

23. Portretul ”Femeie așezată cu pălărie roșie” de Picasso a stat mult timp în depozitul muzeului Evansvill din 
SUA, fiind greșit atribuită unui alt Pictor pe nume ”Gemmaux”. Eroarea a fost descoperită întîmplător cînd 
cineva de la o casă de licitații a sunat la muzeu ca să se intereseze de soarta tabloului. Astfel s-a aflat că 
colaboratorii muzeului au confundat numele autorului cu ea.  Scrieți ce este ea, știind că printre alte 
varietăți de ale ei se numără ”Camaieu”, ”Chiaroscuro” sau ”Sgraffito„ 
Răspuns: Tehnica Picturii (Se acceptă după sens) 
Sursa: http://www.vokrugsveta.ru/blogs/travel_channel/2144.php 
 

24. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Într-un top 25 al celor mai importante personaje de film din 
ultimii 25 de ani, Slate Magazine l-a poziționat pe locul 6, ca o personaficare a stereotipurilor rasiste și a 
prostiei, precum și a imperfecțiunii tehnologiei de epocă.  Conform unei teorii, acest personaj stă de fapt 
în spatele tuturor evenimentelor importante, contribuind decisiv la ascensiunea forțelor răului. Această 
teorie a devenit atît de populară încît The New York Times, i-a dat numele alternativ de Darth X X. Spuneți 
peste un minut, ce am înlocuit prin X. 
Răspuns: Jar Jar 
Comentariu: Este vorba despre Jar Jar Binks din seria Star Wars 
Sursa:https://slate.com/culture/2019/08/most-important-characters-movies-tv-books-21st-
century.html?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits  https://en.wikip
edia.org/wiki/Jar_Jar_Binks 
 

http://www.vokrugsveta.ru/blogs/travel_channel/2144.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Jar_Jar_Binks
https://en.wikipedia.org/wiki/Jar_Jar_Binks


 

 

25. Povestind despre vizita sa în orașul Pripeati, din Ucraina, aflat în apropiere de ruinele centralei atomice de 
la Cernobîl, un jurnalist scrie  că atunci cînd a intrat în sala sportivă a școlii părăsite din oraș, podeaua 
putrezită de lemn  i-a părut o bijuterie în care erau încrustate pietre scumpe. Autoarea întrebării crede că 
marea majoritate dintre voi a văzut astfel de bijuterii, ba chiar mai mult, le-a utilizat la unele lecții în școală. 
Dar ce compară autorul cu pietrele scumpe ? 
Răspuns: Mingile de Basket 
Sursa: https://snob.ru/selected/entry/55400 
 

26. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Traducătorul rus Arsenii Tarkovski traducea versurile poeților arabi în 
distihuri, după modelul poeților persani Saadi, Hafiz sau Nizami. Comentînd această practică, unii critici 
literari afirmă că Tarkovski făcea asta cu poeții arabi. Prin făcea asta  s-a înlocuit un verb puțin modificat 
geografic, pe care vă rugăm s-l scrieți peste un minut. 
Răspuns : Iraniza 
Comentariu : În loc de Ironiza Tarkovski îi Iraniza, sensul amuzant se păstrează, avînd în vedere 
tensiunile dintre Iran și țările arabe. 
Sursa : http://www.vekperevoda.com/1900/atarkovskij.htm 
 

27. Citat: Plum trecea încet cu degetele peste ele, de parcă ar fi mîngîiat coloana vertebrală a unui animal 
gigantic și prietenos. Unele lipseau iar vecinele lor stăteau cu capul înclinat de parcă ar fi ținut doliu pentru 
prietenele plecate”. Nu vă întrebăm ce descrie astfel scriitorul Leon Grossman, dar ce sunt ele ? 
Răspuns: Cărți 
Comentariu: Eroina cărții stă în fața unui raft cu cărți 
Sursa: Pămîntul vrăjitorului  de Leon Grossman 
 

28. Conform informațiilor publicate de site-ul Football Leaks, clubul englez de fotbal Manchester City au 
elaborat o schemă care permitea ocolirea regulilor de fair-play financiar impuse de către UEFA. Această 
schemă presupunea mișcarea banilor pe o traiectorie mai lungă respectînd formal cerințele autorităților 
fotbalistice europene. În documentele interne ale Mancheste City, schema dată poartă numele unui obiect 
care, conform juristului clubului, aduce aminte de 2 mari ”partide” cîștigate de englezi ironizînd în același 
timp pe seama președintelui de atunci al UEFA Michel Platini. Nu vă întrebăm despre ce obiect este vorba, 
numiți peste un minut măcare una din cele 2 partide menționate. 
Răspuns: Azencourt sau Crecy 
Comentariu: Planul se numea ”Long Bowl” – Arcul lung. El face aluzie la traiectoriile ”lungi” de finanțare 
a clubului cît și la faptul că datorită lui, englezii au cîștigat aceste bătălii din Războiul de 100 de ani. 
Președintele de atunci al UEFA era francez, și astfel englezii ironizau în documentele interne pe seama 
sa. 
Sursa: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/2253981.html 
 

29. Povestind despre piața din orașul indian Ernakulam un jurnalist menționează că aici poți întîlni portrete 
pictate într-un stil naiv ale acestui om. El explică prezența lor prin partidul aflat la guvernare în regiune și 
totodată afirmă ironic că piața acestui oraș indian este un loc ideal pentru acest portrete, deoarece aici 
încă timp de secole se stăruiau să ajungă negustorii occidentali în goana lor după capital. Portretele cui le 
puteți întîlni în această piață ? 
Răspuns: Karl Marx 
Sursa:https://snob.ru/selected/entry/123115?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campa
ign=snob&utm_content=rss_news 
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30. Una din particularităților smartphone-urilor utilizate în Japonia este faptul că sunetul caracteristic ce se 
aude la fotografiat nu poate fi stins, chiar și în regim silent. Cauza acestei particularități poate fi descrisă 
printr-un termen de origine franceză. Care ? 
Răspuns : Voaierism 
Comentariu : Pentru a se preveni folosirea lor pe ascuns. 
Sursa :http://japanrsc.com/osobennost-yaponskij 
telefonov   https://snob.ru/profile/31179/blog/123333?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&ut
m_source=facebook.com&utm_campaign=kuku.io 
 
 

Runda 4 

31. Plimbindu-se prin Berlin, Lewis Carrol a observat ironic ca in oras sunt prea multe sculpturi ce reprezinta 
sfinti si eroi cu lei, mistreti si draconi. Din aceasta cauza orasul a ajuns sa semene cu un X. Ce a fost înlocuit 
prin X.  
Raspuns : Abator 
Comentariu : In sculpturi, eroii si sfintii omoara animalele mentionate, din aceasta cauza orasul semana cu un 

abator. 

 

32. Întrebare cu înlocuiri. Jurnalistii site-ului sports.ru afirma ca oraselul englez Rochdale este un loc foarte 
nefavorabil pentru aparitia unui clob de fotbal. El se afla la 4 XY departare de Manchester, la 10 XY de 
Leeds, la 14 XY de Blackburn si la 15 XY de Liverpool. Peste un minut, scrieti ce a fost inlocuit prin XY. 
Raspuns : Lire Sterline 
Sursa : https://www.sports.ru/tribuna/blogs/prosport/469440.html 
 

33. Redactînd un text despre particularitățile pieței energetice al unui grup de state, autorul întrebării s-a 
ciocnit cu o dificultate la enumerarea a 2 țări. Ele nu puteau fi scrise în nici un fel împreună, și încă la 
sfărșitul listei fără a genera o confuzie geopolitică. Singura soluție găsită de autor a fost ca să le separe 
interpunînd între ele denumirile altor state. Peste un minut, scrieți denumirea acestor 2 state. 
Răspuns: Serbia și Muntenegru 
Comentariu: Fiind ultimile din listă, sintagma ”și Muntenegru” făcea aluzie la fostul stat ”Serbia și 
Muntenegru” care astăzi nu mai există. 
 

34. Jurnalista americană Isabel Fattal remarcă o particularitate interesantă a personajelor negative din filmele 
cu desene animate americane. Cel mai bine aceasta se observa la Scar, antagonistul din fimul Simba regele 
Leu, căruia particularitatea în cauză îi sporește aspectul malefic și perfid. Isabel consideră că aceasta are 
un efect negativ, și crește probabilitatea ca în viitor copii să devină xenofobi. Despre ce particularitate este 
vorba ? 
Răspuns : Vorbirea cu accent străin 
Sursa : https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/01/why-do-cartoon-villains-speak-in-
foreign-accents/549527/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits 
 
 
 
 
 

35. În urma unei degustări a mai multor mărci de zacuska, un jurnalist român evidențiază în mod special un 
anumit producător. El scrie că gustând zakusta de marca respectivă te simți ca la mama acasă, ce-i drept 
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el mai specifică și numele și prenumele ei. Istoricii consideră totuși că reputația ei este supraestimată, 
deoarece ea a îndrăznit să arată că este deșteaptă și independentă într-o epocă a bărbaților. Dar care este 
numele și prenumele ei ? 
Răspuns : Lucrezia Borgia 
Sursa : http://utopiabalcanica.net/2018/01/09/mica-enciclopedie-de-zacusca-din-comert-ca-sa-n-o-
cauti-singur-pe-aia-buna/ 
 

36. Istoricul și scriitorul rus Nicolai Karamzin povestește că la unele biserici din regiunea Pribaltică lipsește 
crucea de pe acoperiș, fiind înlocuită cu el. Karamzin explică aceasta prin faptul că el face aluzie la  un act 
de trădare ce nu trebuie uitat. Autorul întrebării crede că este vorba de un motiv mult mai practic, care se 
explică și prin particularitățile regiunii date. Ce sau cine înlocuia crucea de acele biserici ? 
Răspuns: Cocoșul 
Sursa: ”Scrisorile unui călător rus.” 
 

37. Atenție, în întebare au fost făcute înlocuiri. Jurnalistul argentinian Uki Goni, povestește că în 1944 EA a 
primit gradul de general și acest eveniment a fost celebrat în toate PIETRELE argentiniene. Uki Goni, afirmă 
că acest gest a fost de fapt o încercare disperată a armatei argentiniene de a creea o simbioză cu o altă 
instituție, care se bucura de un mult mai mare prestigiu. Nu vă întrebăm ce a fost înlocuit prin PIETRE, 
scrieți peste un minut cine este EA? 
Răspuns: Fecioara Maria 
Comentariu: Dictatura militară din Argentina căuta să obțină susținerea bisericii, și oferit respectuos 
Fecioarei Maria gradul de general, celebrînd cu fast acest eveniment în toate bisericile din țară. Prin 
PIETRE au fost înlocuite bisericile.  
Sursa: https://www.nybooks.com/online/2018/08/20/silence-is-health-how-totalitarianism-
arrives/?lp_txn_id=1393577 
 

38. Atenție, în întrebare X este o înlocuire. În 2019 societatea chineză a fost șocată de știrea că populara actriță 
Zheng Shuang a impus mama surogat căreia îi comandase un copil, să întrerupă sarcina fiind în luna a 7. 
Zheng Shuang a luat această decizie după ce s-a despărțit de prietenul său și a hotărît că nu mai are nevoie 
de copil. În urma acestui eveniment a avut de suferit și imaginea unei companii de modă, care colabora cu 
Zheng Shuang, mulți internauți comentînd ironic că Zheng Shuang este un adevărat X care face asta. Face 
ce? 
Răspuns: Poartă Prada 
Comentariu: Zheng Shuang era imaginea oficială a Prada în China. În rezultat, mulți au numit-o ”un 
adevărat diavol care poartă Prada”. Compania Prada a rupt contractul cu actrița 
Sursa: https://www.pravilamag.ru/news/fashion-news/19-01-2021/236213-prada-razorvali-kontrakt-
s-kitayskoy-aktrisoy-chzhen-shuan-iz-za-skandala-vokrug-surrogatnogo-materinstva/ 
 

39. Profesorul britanic Peter T Leeson afirmă ca pirații secolului XVIII constituiau una din cele mai democratice 
societăți ai timpului lor, iar crimele și torturile erau de fapt o necesitate impusă de legile severe ale pieței. 
Leeson demonstrează că un pirat ca și orice om normal ar fi preferat să nu omoare oameni, dar în cazul 
acesta imaginea sa ar fi avut de suferit și activitatea sa nu ar fi favorabilă economic. În mod ironic Leeson 
numește aces fenomen drept ”X-ul invizibil al pieței”. Peste un minut, scrieți ce am înlocuit prin X, știind 
că în circumstanțe normale, X este înlocuit cu o Igrecă. 
Răspuns: Cîrlig 
Comentariu: Leeson numește acest fenomen ”Cîrligul invizibil al pieței”, înlocuind ironic termenul mult 
mai cunoscut de ”mînă”. 
Sursa: https://www.pravilamag.ru/articles/1842-pirates/#part3 
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40. Un articol despre efectul unei anumite aplicații asupra relațiilor interumane are un titlu ce diferă doar cu 
o literă de denumirea unei renumite compoziții muzicale. În varianta originală cuvîntul modificat desemna 
felul cum dorește El să fie tratat de către iubita sa, în articol însă, acest cuvînt reprezintă mai degrabă o 
modalitate de a-și găsi iubita. Dar cum sună cuvîntul modificat ? 
Răspuns: Tinder 
Sursa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585316301216 
 
 
 
 
 

Întrebări de Rezervă 

 
 
Sfîntul Hristofor se deosebește de alți sfinți printr-o anumită particularitate a reprezentării sale  pe 
icoane. Există diferite versiuni ale apariției ei (acestei particularități) printre care: Faptul că  era originar 
din Canaan sau că autorul icoanelor era din Egipt. În prezent versiunea cea mai  răspîndită este că el a fost 
fidel pînă la moarte lui Iisus.   
Răspuns: Cap de cîine (se acceptă cap de lup)  
Comentariu: În iconografie, sfîntul Hristofor este desenat des cu cap de cîine, logo-ul 
companiei  Petrom este similar  
Sursa:   
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80% 

D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80  

 

În timpul celui de al 2 Război Mondial, Hitler a dat numeroase ordine cu privire la bombardamentul 

orașelor inamice. De obicei, aceste ordine au fost date din reședința sa din Berlin, Bertechsgaden și altele. 

Totuși, unul din cele mai vestite ordine de bombardament a fost dat din palatul Cecilienhof aflat într-o 

suburbie a Berlinului. Peste un minut, spuneți oricare din țintele acestui bombardament 

Răspuns: Hiroșima sau Nagasaki 

Comentariu: În timpul conferinței de la Potsdam, Harry Truman președintele SUA, a dat ordin ca orașele 

Hiroșima și Nagasaki să fie bombardate. El se afla atunci în palatul Cecilienhof 

Sursa: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%

BD%D1%85%D0%BE%D1%84 
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