
1. Autor: Irina Breahnă
" Într-un episod al unuia dintre cele mai controversate seriale  din ultimul timp, personajul 
central,un tip vicios și dezordonat,  se pregătește pentru a apărea în fața judecătorului într-un 
proces. Privindu-se în oglindă, actorul din rolul principal, observă, spre deliciul fanilor, că arată 
ca un spion MI6. Peste un minut spuneți ce am inlocuit cu ”spion MI6”.
Răspuns: agent FBI
Comentariu: Fox Mulder, agent FBI, mereu la patru ace spre deosebire de Hank Moody, eroul 
serialului Californication, șifonat și mai puțin elegant de obicei.       
Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=BJSRbLLtk0o 

2. Autor : Eugen Bîbîlici (un vot)

Iată fotografia unei anumite Elisa Eiler în care aveți mai multe indicii, noi acoperind doar pe unu. 
Imaginea însoțea un articol despre orașele originale din SUA.  Articolul ar putea fi denumit 
înlocuind 3 litere din titlul român al unui roman american, cu alte 4 litere. Noi vă întrebăm doar 
titlul inițial. 
Răspuns: Ultimul Mohican/ Ultimul Monowian
Comentariu: Astfel de orașe ca Monowi sunt multe în SUA și Canada. Spre sfîrșitul sec.  20, 
oamenii părăseau orașele în căutarea locurilor de muncă. Monowi este unul din orașele cu un 
singur locuitor.  Elisa Eiler este primar, bibliotecar, proprietar de taverna si Ultimul Monowian. 
Pe imagine s-a acoperit ”unu” de sub denumire, ceea ce indică numarul de locuitori. 
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Sursa: http://ttolk.ru/?p=5156 

3. Autor: Polina Meleca
" Într-o închisoare din Brasilia doua ELE sunt folosite ca măsură suplimentară de 
securitate: ele se afla permanent în curtea închisorii și produc mult zgomot când apar semne de 
violenta. Bruse Schneier, comentând acest fapt, spune, ca acest sistem de securitate nu este 
nou - cel puțin odată a mai fost folosit cu succes. Dar unde anume?
Răspuns: În Roma
S u r s a : h t t p : / / w w w . b o s t o n . c o m / n e w s / n a t i o n / a r t i c l e s / 2 0 1 1 / 0 8 / 1 1 /
brazil_prison_uses_geese_as_alarm_system/
http://www.schneier.com/blog/archives/2011/08/alarm_geese.html

4. Autor: Polina Meleca
" Eroii unui film american din anul 1998 au furat un autoturism pentru a se distra. Mai 
târziu ei au vrut să scape de el printr-o metodă destul de obișnuită, dar, spre mirarea lor, nu le-a 
reușit. Numiți orașul american, în care are loc acțiunea acestui film.
Răspuns: Salt Lake City
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0133189/
Comentariu: apă în lac este atât de sărată, că autoturismul nu s-a scufundat
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5. Autor: Cebanu Alexandru (un vot)
" Romanul „Generation P” de Victor Pelevin este foarte mult axat pe publicități din 
perioada când el a fost scris. Astfel, eroul principal se gândește la crearea unui poster publicitar 
pentru tuburile catodice (cinescoapele) Trinitron, produse de compania Sony. În poster el 
actualizează un simbol binecunoscut, înlocuind un obiect cu cinescopul, și o renumită planșă ce 
are o inscripție numai din litere este înlocuită cu programul emisiunilor TV.
Dar unde el plasa cinescopul și planșa?
Răspuns: în mâinile Statuii Libertății
Comentariu: Tubul catodic Sony  Trinitron a fost pus în locul făcliei, Trinitron însemnînînd unirea 
celor trei puști electronice. Pe planșă este scrisă data obținerii independenție de către SUA, cu 
cifre romane.
Surse: Romanul Generation ”P” de V. Pelevin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinitron

6. Autor Alina Cazachevici
" Forma inițială a acestui cântec a apărut prin mijlocul secolului 19, atunci când 2 surori au 
urat „o dimineață bună” unei clase la grădiniță. Una din cele mai renumite înterpretări ale sale 
datează cu anul 1962. Vă rugăm să cântați acest cântec peste un minut.
Răspuns: Happy birthday to you, Natan!

7. Autor Marcel Spătaru (un vot)
" Orhan Pamuk o utiliza pentru a defini pictura. Goethe o utiliza pentru a defini arhitectura. 
Ce este ea, dacă este deseori utilizată pentru a le defini pe celelalte, dar nu cunoaștem cazuri 
în care ea să fie definită prin celelalte?
Răspuns: Muzica
Comentariu: 
Orhan Pamuk zicea că „pictura este muzica ochiului”
Goethe zicea: „numesc arhitectura muzică înghețată”.
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Deseori alte arte sunt descrise prin referință la muzică. Nu am găsit citate în care muzica să fie 
definită prin referințe la alte arte.

8. Autor Marcel Spătaru (un vot)
" În primul război mondial într-o anumită zonă a Europei, ELE au ucis mai mult de 60 de 
mii de oameni. Timp de două zile ale anului 1916 ELE au ucis 10 mii de soldați. Ele pot atinge o 
viteză de până la 350 km pe oră. Ce sunt ELE?
Răspuns: Avalanșele

9. Autor Marcel Spătaru (un vot)
" Se spune că fostul prim-ministru al Israelului, Ariel Sharon, a călătorit în timpul regimului 
Ceaușescu în România, fiind atunci reprezentant al Armatei Israelului. Cazat într-un hotel, Ariel 
Sharon a descoperit că nu are săpun. Peste un minut vă rugăm să ne spuneți ce a utilizat Ariel 
Sharon fără a ieși din cameră și fără a folosi telefonul pentru ca personalul hotelului să-i aducă 
săpun în cameră?
Răspuns: Microfonul secret
Comentariu: Autoritățile române au pus, bineînțeles, un microfon secret în camera lui Ariel 
Sharon. Acesta însă a găsit microfonul și amuzat, a vorbit direct în microfon, lăudându-și 
gazdele, dar anunțând că a rămas fără săpun. În câteva minute, un angajat al hotelului i-a adus 
săpun.

10. Autor Eugenia Grosu (un vot)
" Aveți în față pictura artistului   John Everett Millais “Peace Concluded”, în traducere 
“Încheierea păcii”. În imagine este reprezentat un ofițer care a venit acasă după finisarea 
războiului, soția sa și cei doi copii ai săi. În ce an a fost publicată pentru prima data această 
pictură la Royal Academy, în Londra? 
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Răspuns: 1856
Comentariu: Ofițerul a venit acasă după finisarea războiului din Crimeea, în anul 1856. Fetița 
cea mica se joacă cu 4 animăluțe, fiecare reprezentând, în viziunea pictorului, țările participante 
în război: cocoșul galic – Franța, leul – Marea Britanie, ursul – Rusia, curcanul – Impreiul 
Otoman (Turcia).


