1. Autor Irina Șihova
Marcel, îți plac jocurile de societate?
Întrebarea pentru amatorii jocurilor de societate.
Într-un joc de cărți există două zeci și jumate de tipuri de cărți. Pe ele pot fi văzute și Baskerville, și
Rockwell, și Univers. Dar care două animale sunt prezente pe ambalajul acestui joc?
Răspuns: Câine și vulpe (quick brown fox & lazy dog)

Sursa: http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=142

2. Autor: Irina Breahnă
Ce expresie în română era prezentă în titlul unui articol ce relata riscurile și specificul acestei practici în
secolul 18, atunci când începe să se dezvolte cu adevărat, dacă se știe că în prezent aceasta a devenit
o activitate cotidiană sau aproape cotidiană.
Răspuns: Pe muchie de cuțit ( – bărbieritul în secolul al 18-lea)
Sursa: http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/muchie-cutit-barbieritul-secolul-al-18-lea

3. Marcel, care-i atitudinea voastră față de elemente chimice și legendele antice?
O întrebare de la Petru Sula
În unul din izvoarele despre antichitate autorul întrebării a aflat că siguranța cetății Troia era asigurată de
o statuie de lemn a zeiței Atena. Statuia ar fi căzut din cer ca răspuns la rugile lui Ilus, fondatorul orașului.
Din altă sursă autorul a aflat că în 1802 este descoperit un asteroid care a fost numit în cinstea zeiței
deoarece astronomul văzuse o paralelă între corpul ceresc și statuia menționată mai sus. Cu doi ani mai
târziu William Hyde Wollaston descoperea un nou element chimic, care a fost numit după asteroid, deși
denumirea acestuia coincide cu cea a statuii.
Peste un minut numiți vă rog elementul.
Răspuns: Paladiu
Comentariu: Statuia care o înfățișa pe Atena se numea Paladiu. Asteroidul a fost numit Pallas
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Palladium_(mythology)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paladiu

4. O întrebare de Sandu Cojocari.
Sandu ne-a pregătit două imagini.

Autorul întrebării a denumit ambele imagini utilizând 2 cuvinte. Diferența dintre aceste 2 titluri este doar o
literă. Peste un minut spuneți-ne ambele denumiri.

Răspuns: Marele Absint , Marele Absent.
Comentariu: Nu întâmplător imaginea unde e prezent absintul e albnegru.

5. Autor: Florea Marina
Blitz dublu

Cartea lui Efim Tarlapan ”Pauza de râs” conține, pe lângă ghicitori și epigrame, un capitol intitulat
”Vocabularul vesel”, un fel de dicționar în care cuvintele primesc definiții ilare, neobișnuite. De exemplu:
”măgar” – cal tras de urechi, ”repetent” – Guliver în țara piticilor, ”Cartea Roșie” – meniul braconierului.
În această ordine idei, răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce cuvânt include în definiția sa mențiunea reprezentanților unei naționalități și cuvintele: „căruia i-a
ajuns cuțitul la os”?
2. Ce cuvânt are următoarea definiție: ”cuțit cu ajutorul căruia oamenii au împărțit între ei pământul”?
Răspuns:
1. harakiri = japonez căruia i-a ajuns cuțitul la os
2. sabie
Sursă:
”Pauza de râs”, de Efim Tarlapan

6. Autor: Roman Vasilascu.
Jucându-se cu statistica oferita de un site special conceput pentru celebrarea unui eveniment ce a avut
loc recent, autorul întrebării a obținut următoarele cifre: înaintea lui, la olimpiadă au participat 80 117 651
031 oameni. Dintre ei, 13 miliarde erau albaștri, aproape 46 miliarde galbeni, 13.7 miliarde negri, 6.7
miliarde roșii și doar 435 miliarde verzi. Odată cu participarea autorului la olimpiada, aceasta au mai
făcut-o alți 371 408. Peste un minut spuneți-ne ce am înlocuit cu au „participat la olimpiada”.
Răspuns: s-au născut
Comentariu: pana pe 27 august 1988 cică s-au născut atâția oameni de la primul homo sapiens. Culorile
reprezinta continentele (asa cum sunt pe cercurile olimpice).

7. Fauna cărui continent credeți că este cea mai periculoasă?
Întrebare de la Natan Garștea

Cred că toți cunoașteți cântecul interpretat de australienii Nick Cave și Kylie Minogue „Where the wild
roses grow”, despre dragostea eroului și a eroinei, care se termină tragic, personajul lui Cave ucigând-o
pe eroină.
Tot clipul video al acestui cântec este înțesat de simboluri sinistre și morbide, care sugerează moartea și
distrugerea. Astfel, în clip de câteva ori apare un șarpe, de asemenea putem vedea și un chilopod
(centiped) de dimensiuni mari. Dar, într-un alt fragment, în clip mai apare un animal, care de asemenea
vrea, probabil, să sugereze distrugerea, deși nouă, europenilor, aceasta ne poate părea ciudat.
Ce ființă mai apare în clip?
Răspuns: un iepure.

În 1859 un fermier bogat a adus în Australia 24 iepuri, fiindcă îi era dor de vânătoarea de iepuri. Neavând
dușmani naturali, peste doi ani se apreciază că ei erau deja două milioane. Iepurii au adus un prejudiciu
enorm ecologiei și economiei Australiei, transformând unele zone în deșert și distrugând masiv plantațiile
agricole. Aceasta este una dintre cele mai mari catastrofe ecologice, provocate vreo dată de oameni.

8. O întrebare de Ion Zarea
Atenție, cutia neagră.
În 1994, americanul Samy Liechti a avut o vizită de afaceri în Japonia. După o cină de succes, potențialul
client l-a invitat la o casă tradițională de ceai. Însă la intrarea în casă japonezii au observat cum respectă
cu adevărat Samy eticheta și statutul lui în raport cu ei a scăzut drastic, vizita suferind eșec.
La întoarcerea în SUA, Samy nu-și putea ierta greșeala din Japonia și a hotărât să rezolve problema
definitiv. A creat o companie care propunea abonamente speciale. Astfel, fiecare client primea lunar ceea
ce se află în cutia neagră. Ce anume?
Răspuns: 3 perechi de șosete
Comentariu: în casa de ceai, conform tradiției, toți se descalță. Samy avea ciorapi de culori diferite și cu o
mică gaură, fapt care i-a denigrat imaginea în fața potențialului client. Sockscription - forma nouă
inventată de Samy propune lunar câte trei perechi de ciorapi fiecărui abonat.

9. Autor Denis Cheian

Multe instituții de învățământ, cluburi și companii își au tricourile proprii. Numiți organizația căreia îi
aparține acest tricou.
Răspuns : Organizația este universitatea MIT din Statele Unite - Institutul de Tehnologii din
Massachusetts.
Comentariu: Mc2=E, radical din 1 este cunoscut sub numele de numărul i și ultima litera e din ecuația
care descrie starea gazului ideal PV=nRT.

10. Autor: Grigori Alhazov
Una din poreclele echipei de fotbal Progresul București, palmaresul careia pe parcursul istoriei nu a fost
unul impresionant, este „frizerii”. Horin Gârbea afirmă că înainte cu această echipă nu țineau decât
frizerii, derivând acest fapt din natura profesiei lor. Peste un minut explicați logica lui Gârbea.
Răspuns: citat din Gârbea: „prin natura profesiei, frizerii și șoferii de taxi trebuie sau măcar se cred
obligați să întrețină cu clienții conversații ușoare. Fotbalul e foarte potrivit ca subiect de pălăvrăgeală. Dar,
pentru a evita orice dispută care ar duce la tensiuni cu clientul și la diminuarea bacșișului, un Figaro
diplomat se făcea că echipa lui favorită e una modestă, deseori bătută (odată cu un memorabil 6-0 de
Rapid). Indiferent cu cine ținea clientul, el putea fi mulțumit: echipa frizerului era mai slabă”.
Sursa: http://convorbiri-literare.dntis.ro/GARBEAsep.html

11. Întrebare de Alina Cazachevici
Acest film, de la începutul anilor ‘70 nu este despre participanții unor operațiuni militare din deșert sau
subterane, cum s-ar putea de crezut reieșind din denumire, ci despre lupta pentru existență. Despre
aceea cât de bine filmul a reflectat realitatea ne vorbește și faptul că jumătate din actorii tineri au fost
uciși în prima jumătate de an după finisarea filmărilor. În Statele Unite filmul nu a fost popular, datorită
contextului socialist, iar în Uniunea Sovietică a devenit iconic. Pentru generațiile mai tinere, filmul a
devenit cunoscut datorită unui accident nefericit.
Numiți filmul.
Răspuns: The sandpit generals. Generalii carierelor de nisip.
Comentariu: Majoritatea actorilor din film chiar erau copii fără casă, și mulți dintre ei nu au supraviețuit cu
mult filmărilor. Accidentul nefericit, sau evenimentul nefast la care se face referință în întrebare, e formația
rusă Nesceastnâi sluceai, care a interpretat recent cântecul din coloana sonoră a filmului.

