1. În filmul „Igla. Remix” de Rashid Nugmanov un erou este poreclit Spartak. Pe parcursul filmului se
dovedeşte că el este informatorul miliţiei. Pentru ca miliţionarii să-l distingă de cei prinşi în timpul
operaţiunii, el îi arată un semn distinctiv amplasat pe reverul sacoului. Ce anume arată Spartak
miliţionarilor?
Răspuns: insigna clubului de fotbal „Dinamo”.
Comentariu: porecla lui Spartak se asociază cu clubul de fotbal Spartak. Însă pentru a demonstra că el
colaborează cu miliţia, Spartak arată că îi place clubul Dinamo. În perioada sovietică acest club era
subordonat Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce este caracteristic aproape tuturor cluburilor cu această
denumire (de pildă, Dinamo Bucureşti).
Sursa: х/ф «Игла. Remix»
Autor: Grigori Alhazov

2. Autor Denis Cheian
Cu toții știm ca copii și adulții interpretează lumea total diferit. De exemplu un adult vede un bat pe când
un copil vede o sabie.
Atenție bliț dublu:
1. Ce vad copii dacă adulții vad un pat?
2. Ce vad copii dacă adulții vad un doctor?
Raspuns:
1) O batuta.
2) Un calau.

3. Autor: Florea Marina
Întrebare: Biblia menționează câteva tipuri de jertfe. Iată una dintre ele, citată în Vechiul Testament. “A
luat Ilie douăsprezece pietre și a zidit din pietrele acelea jertfelnic în numele Domnului. A așezat lemnele
pe jertfelnic. A tăiat vițelul în bucăți și le-a pus pe el. Iar la vremea jertfei de seară, s-a apropiat Ilie
proorocul și a strigat la cer și a zis: „Auzi-mă Doamne, auzi-mă acum cu foc! ” Și s-a pogorât foc de la
Domnul, și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și țărâna.” Scrieți printr-un cuvânt denumirea
acestui tip de jertfă, dacă știm că același nume îl poartă și un fenomen social de amploare al secolului XX
care a reprodus pe scară largă ideea de bază a jertfei biblice, și anume – arderea jertfei în întregime.
Răspuns: holocaust.
Comentarii: din gr.: holos – în întregime, kaustos – ars. Holocaustul reprezintă jertfa în care animalul
sacrificat era ars în întregime. Totodată denumirea de holocaust din secolul XX vine de la uciderea prin
ardere (!) a unui mare număr de evrei.
Surse: Biblia, III Regi: 31-38
Paulo Coelho, “Al cincilea munte”

4. „Day Break” (Tradus în limba română „Ziua cea mai lungă”) este un mini-serial care a rulat pe canalul
american ABC în anii 2006-2007. Serialul povesteşte istoria detectivului Hopper care este învinuit de
uciderea unei persoane. Din cauza unei bucle de timp, detectivul trăieşte aceeaşi zi de foarte multe
ori. Şi asta se repetă până în episodul 13, când detectivul reuşeşte să descifreze misterul, să scape
de învinuiri şi să treacă în următoarea zi. Necătând la aprecierea foarte pozitivă a criticilor, după
primul episod serialul a avut un număr destul de mic de privitori. După câteva episoade, producătorii
au ajuns la concluzia că un rating atât de mic este cauzat de o anumită problemă.
Î: Care este motivul numărului mic de spectatori?
Răspuns: Spectatorii aveau impresia că au mai văzut episodul curent.
Comentariu: Episoadele se deosebeau foarte puţin între ele. Spectatorii conectau televizorul la acest
serial, avea impresia că au văzut deja episodul respectiv şi treceau mai departe.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Day_Break
http://www.imdb.com/title/tt0801425/
Autor: Octavian Sireţeanu

5. Întrebare: X de Y este mult utilizat la noi, deși în Europa Vestică are o popularitate mult mai mica din
cauza efectului său neestetic. Faptul că Y i se atribuie lui X se datorează unei confuzii de traducere
din latină în franceză, ulterior termenul francez înrădăcinându-se și în limba noastră. Dar, desigur, X
nu este facut din Y. Totuși, YX există în natură, deși se întâlnește foarte rar. Ce am înlocuit prin X de
Y?
Răspuns: Verde de briliant.
Comentariu: În latina această soluție se numea viridis nitentis, ceea ce înseamnă verde strălucitor.
Francezii au folosit termenul brillant, care a rămas neschimbat la traducerea în limba noastră.
Diamantelele verzi există în natură, dar se întâlnesc foarte rar.
Autor: Florea Marina

6. Aveți în față două fire de aţă. Unul de culoare roşie, şi altul de culoare neagră.
Acest termen, în iudaismul ortodox, era explicat cu ajutorul acestor două obiecte: un fir de aţă de culoare
neagră şi unul de culoare roşie. Pentru a înţelege mai bine, persoana trebuia să privească la aceste două
fire un timp destul de îndelungat, efectul apărînd doar...
Întrebarea: Doar cînd?
Răspuns: La apus de soare.
Comentariu: Apusul de soare, conform iudaismului ortodox, este timpul cînd deja nu se mai vede
diferenţa între un fir de aţă neagră şi un fir de aţă roşie.
Surse: 1001facts.info
bespoleznoe.info
Autor Ion Pendus

7. Pentru Campionatul European 2012 compania Swarovski are planuri să amenajeze oraşele
ucrainene cu nişte obiecte de calitate sporită, care sunt produse de o subdiviziune a acestei
companii. Se consideră că o introducere în regulile fotbalului – indispensabilă pentru fotbalul modern
– a apărut cu 40 ani în urma datorita anume acestor obiecte. Ce sunt aceste obiecte?
Răspuns: semafoare.
Comentariu: în afară de straze, Swarovski se mai ocupă de prelucrarea sticlei şi de producerea
semafoarelor. Conform celei mai răspândite versiuni, cartonaşele galbene şi roşii au fost inspirate tot de
semafoarele.
Sursa: 1. http://ukrainemania.com/euro/45-na-evro-2012-blesnem-svetoforami-ot-swarovski.html
2. http://euro-sport2007.narod.ru/udalenia.htm
Autor: Grigori Alhazov

8. O întrebare de la Alina Cazachevici
În Asutralia – Channel 10 – 1987 – 1994;
În Pakistan – Star World – 1993 – 1997;
În Republica Sud Africană – SABCe – 1987 – 1998;
În România – TVR2 – 1994 – 2000;
În Rusia – PTP – 1992 – 2002;
Și încă multe-multe alte țări.
Atenție, întrebarea: ce sărbătoare e pe 17 decembrie conform bisericii ortodoxe, și și 4 decembrie,
conform bisericii catolice?
Răspuns: Sfânta Varvara
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Святая_Варвара
http://ru.wikipedia.org/wiki/Санта-Барбара_(телесериал)

9. Unul din personajele principale ale desenului animat "Family Guy" Peter Griffin, este binecunoscut de
public pentru afirmatiile sale prostesti care totusi au citeodate niste argumente forte. Astfel intr-unul
din episoadele Peter observa ca Soarele si Luna nu apar niciodata simultan. Ce a dedus de aici
Peter, daca o astfel de logica este mai mult caracteristica telespectatorilor unui film de tip detectiv sau
a desenelor animate Scooby Doo.
Raspuns: Ca soarele si luna sunt una si aceiasi persoana.
Comentariu:De obicei detectivul sau personajele Scooby Doo spun ceva de genul:"Nu i-am vazut
niciodata sa apara simultan, deci sunt una si aceiasi persoana."
In plus se poate de reformulat raspunsul la ceva de genul:Sunt una si aceiasi (nu neaparat persoane)
Autor Denis Cheian
10. Autor: Cojocari Sandu.

Aveti in fata un monument construit in 1998 in New Jersey SUA.
Peste un minut va rugam sa ne spuneti cele 2 nume care se fac vinovate de instalarea acestuia.
Raspuns: Herbert George Wells, Orson Welles.
Comentariu: Monumentul a fost intalat in locul presupusei aterizari a marsienilor, conform radio dramei
Razboiul Lumilor de Orson Welles bazata pe cartea cu acelashi nume de Herbert George Wells. Citirea la
radiou a acestei opere a stirnit o adevarata panica in randul cetatenilor. Pe monument vedeti o farfurie
zburatoare, pe Orson Wells citind, si efectul pe care il are acesta asupra famililor ce il asculta.

