1. Vouă vă place opera lui Stanislav Lem?
O întrebare de Polina Meleca
Eroul romanului lui Stanislav Lem "Fiasco", căpitanul navei spațiale, a ajuns într-o situație dificila și nu
știa ce să facă mai departe. De aceea el a pus în funcție un magnet electric. Răspundeți, ce suvenir el lua
totdeauna cu sine în călătorii?
Răspuns: O monedă
Sursa: S. Lem ”Fiasco”
Comentariu: El nu putea simplu să arunce moneda în imponderabilitate

2. Marina, voi ați mai prins Uniunea Sovietică?
O întrebare de la președintele clubului, Sandu Fală
Pe hărțile Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești de pe timpul URSS, în legendă apărea și semnul
pentru orașele cu populație de mai mult de un milion de oameni. Din ce cauză?
Răspuns: deși în Moldova nu erau și nu sunt orașe cu populația mai mare de un milion de oameni, pe
hartă apărea și orașul Odesa din Ukraina. Pentru reprezentarea lui și se introducerea în legendă semnul
respectiv.

3. Autor Marcel Spătaru
Atenție, cuvintele „ANUME AșA” înlocuiesc un alt cuvânt.
Într-o scrisoare către iubita sa, pentru a-și demonstra integritatea morală, acest scriitor a scris: „Mă
numesc ANUME AșA, și vreau să fiu credincios numelui meu”. Cine era acest scriitor?
Răspuns: Honore de Balzac
Comentariu: El a spus: Mă numesc Honoré; și vreau să fiu credincios numelui meu. Honore vine de la
„onoare”.

4. Autor: Andrei Lutenco
În unul dintre muzeele de artă ale Vienei, care găzduiește câteva colecții de bază ale pictorilor austrieci
de la răscrucea secolelor 19 și 20, în magazinul muzeului, autorul întrebării a văzut în vânzare un produs
cu denumirea „Before the (cuvânt omis)” (în traducere „înainte de...”). Dacă vă dați seama ce operă
celebră era reprezentată pe ambalajul produsului, peste un minut ne veți spune despre ce produs este
vorba:
Răspuns: Gumă de mestecat
Comentariu: Guma se numea Before the Kiss și avea pe ambalaj imaginea celui mai renumit tablou al
pictorului austriac Gustav Klimt.

5. Autor Ion Zarea
În februarie 2010, numărul de angajați ai acestei companii a devenit X. Deși nu se știe nimic despre
postul noului angajat sau despre compatibilitatea caracterului său cu ceilalți, colegii îl numesc simplu - X.
Cu ocazia evenimentului, compania a organizat o mare petrecere la care, pe lîngă distracție și felicitări în
adresa lui X, u fost exprimate și prognoze oarecum triste - compania se dezvoltă prea intens și X nu
poate fi ultimul angajat al ei.
La ce companie s-a angajat X?
Răspuns: Twitter
Comentariu: El era angajatul numărul 140.

6. Autor Natan Garștea

Cred că acest tablou nu necesită prezentări.
După ocuparea în 1940 a Parisului de către naziști, Pablo Picasso a avut deseori Gestapo pentru o
discuție. Fără mari introduceri, i-a fost arătată o reproducere a tabloului „Guenrica” și a fost întrebat: „Asta
ați făcut-o dumneavoastră?” Restabiliți răspunsul pictorului.
Răspuns: „Nu, asta ați făcut-o dumneavoastră”

7. Autor Rita Kotenko
Deși legenda are peste 200 de ani, aceste localități sunt și astăzi des menționate de jurnaliști. Astfel,
presa americană a menționat localitățile date în timpul olimpiadei de la Beijing din 2008, în presa
rusească ele apar în articolele despre vizitele oficialilor înalți în regiuni, iar în mass-media moldovenească
ele au fost menționate în legătură cu vizita lui John Biden la Chișinău. Dar numele cui îl poartă ele?
Răspuns: Potiomkin
Comentariu: E vorba despre satele butaforice ale lui Potiomkin.

