1.Atentie in intrebare sunt inlocuiri.
Intr-un episod al serialului House M.D. personajul Gregory House spune ca datorita lui X exista Y de
aceea nu ii va accepta banii sangerosi. Stiind ca X a detinut o importanta uzina de armament, a scris o
tragedie in proza, si multiple poezii, scrieti ce este Y.
R-s: dinamita
Comentariu: Gregory House s-a referit la ideea de a castiga un Nobel. Nobel a detinut o uzina de
armament, a scris o tragedie in proza si poezii SI a inventat dinamita. (SV)
Autor:Bifidoc
2.Etimologia acestui cuvant provine de la numele de familie a unui jurist din statul american Virginia.
Acest cuvant deseneaza o actiune neautorizata dar organizata, infaptuita de o masa de oameni.
R-s:linsare
Comentariu: Linch – to linch, linsare [traducere] (SV)
Autor:Bifidoc
3.10 lucruri pe care aceasta ne-a învăţat . Printre care: Roboţii au nevoie de iubire; nu lăsa oaspeţi în
casă, ei te vor ignora şi vor privi televizorul; ocoleşte pisicile; dansează energic sub orice muzică, nu
contează cât de încet e dată ea ş.a. Peste un minut numiţi-o pe aceasta , dacă se ştie că aproape fiecare
din noi a încercat-o.
Răspuns: Joaca Sims 2/Sims.
Autor: Vadim Ţurcan, GS.

4. Denumirea sa engleză provine din persană, însemnând „car de luptă”. La lituanieni el este
„BOKSTAS”. La maghiari „BASTYA”. La cehi „VEZ”. Dar cum se numeşte el în română?
Răspuns: Turn.
Comentariu: E vorba despre piesa de şah, denumirea maghiară indică o asemănare cu termenul de
bastion, termen legat în mod logic cu cel de turn. Şahul a apărut în Persia.
Autor: Cebotaru Ştefan, GS.
5. Printre variaţiile sale se numără NAJDORF şi DRAGON. Ea este denumită după o insulă din marea
Mediterană şi e folosită în 25% din partidele jucate.
Răspuns: Defensiva Siciliană (este una dintre cele mai des utilizate metode defensive în Şah).
Autor: Cebotaru Ştefan, GS.

6. El este numele unei celebre opere a scriitorului american Allen Edgar Poe, operă ecranizată de mai
multe ori, dar şi al unui creator de teste IQ. Numele celui negru îl poartă un trib iberic şi câteva triburi
celtice. Numiţi-l.
Răspuns: Corbul Negru / The Raven.
Comentariu: Lusitania = corb negru.
Autor: Ştefan Cebotaru, GS.
7. În finlandeză ea este numită RUOTSI. Ea şi-a căpătat independenţa la 1523. Ea a fost formată din
trei provincii istorice: Hostgothia, Vastgothia, şi Smaland. De aceea, pe stema sa sunt 3 coroane şi aici
a apărut prima bancnotă din Europa. Numiţi-o.
Răspuns: Suedia.
Autor: Cebotaru Ştefan, GS.
8. X a fost izolată în anul 1804 de către un farmacist german. După dezvoltarea acului hipodermic,
utilizarea sa a început să fie din ce în ce mai răspândită în special ca analgezic şi sedativ, dar şi ca
tratament al depresiilor şi al dependenţei de opiu. Y a fost obţinută în laboratoarele Bayer din Germania
în anul 1898, la 11 zile de la obţinerea aspirinei care iniţial era considerată mult mai periculoasă ca Y,
prin adăugarea unor anumiţi compuşi la molecula de X. Până în anul 1910 Y a fost inclusă de Bayer în
balsamurile pentru tratarea tusei la copii, ceea ce a constituit un adevărat gest EROIC.
Întrebare: Numiţi X şi Y.
Răspuns: X – morfina; Y – heroina.
Autor: Dabija Orest, GS.
9. Acest cuvânt, tradus din limba latină înseamnă „cuvânt cu cuvânt”, „exact cu aceleaşi cuvinte”. El
este de asemenea şi denumirea unei cunoscute corporaţii americane, care în ultimii zece ani şi-a
diversificat producţia destul de îngustă cu încă câteva tipuri noi de produse, fapt cauzat de progresul
tehnic.
Întrebare: Care este acest cuvânt?
Răspuns: Verbatim.
Comentariu: Firma Verbatim proucea în special dischete şi CD-uri; ulterior a început să producă şi
DVD-uri şi carduri de memorie.
Autor: Dabija Orest, GS.
10. În februarie 2007, Monetăria S.U.A. a emis un nou tip de monede cu valoarea de un dolar, ele
având pe una dintre feţe imaginea unuia dintre foştii preşedinţi ai ţării. Totuşi, chipul preşedintelui
Grover Cleveland a fost inclus pe două monede diferite de un dolar, onoare de care nu s-a bucurat nici
un alt preşedinte american.
Întrebare: Din ce cauză s-au emis două monede diferite, cu aceeaşi valoare, şi care purtau imaginea lui
Grover Cleveland?
Răspuns: Grover Cleveland a fost singurul preşedinte al S.U.A. care a obţinut două mandate
prezidenţiale neconsecutive.
Comentariu: Ideea emisiunii acestor monede era de a specifica faptul că fiecare preşedinte a marcat în
mod diferit economia naţională. Preşedinţii care au obţinut două mandate consecutive şi-au continuat
aceleaşi politici economice, pe când în cazul lui Grover Cleveland acest fapt nu a fost posibil, el
moştenind de la alţi doi preşedinţi fotoliul de la Casa Albă.
Autor: Dabija Orest, GS.
11. Jimmi Carter a fost primul preşedinte American care a făcut asta. Probabilitatea ca voi să fi făcut

asta e uriaşă, probabilitatea ca părinţii voştri să fi făcut asta e ceva mai mică, iar probabilitatea ca
buneii voştri să fi făcut asta e cam mică. În schimb, probabilitatea ca viitorii voştri copii să nu facă asta
e dictată doar de cazurile excepţionale sau de o legislaţie permisivă în acest sens.
Întrebare: Ce a făcut Jimmi Carter?
Răspuns: S-a născut într-un spital
Comentariu: Naşterile în spitale erau în trecut mai rare, în prezent există unele state ce practic obligă
femeile să nască în spitale fiind asistate de personal calificat.
Autor: Dabija Orest, GS.
12. Pentru aceasta intrebare veti primi material distributiv. Utilizand imaginea din fata spuneti peste un
minut cum se numeste canalul TV pe care il privesc telespectatorii din imagine.

Raspuns: Reality TV

Autor: Magnet
13. Numele acestei companii japoneze se ta]raduce ca trei diamante. Logoul acesteia reflectă
semnificaţia denumirii.
Care este companiei?
Raspuns: Mitsubishi
Autor: Sergiu(Magnet)
14. imagine
O persoana a procurat ceva de la o ghereta. Ce este acest lucru daca el a fost
procurat anul trecut iar cecul primit de această persoană îl aveţi in faţă?
Raspuns: wrigley's spearmint doublemint, se acepta şi wrigley's spearmint
Autor: Sergiu(Magnet)

15. Atenţie, blitz triplu. Continuati urmatoarele citate de Lucian Blaga:
- Nu există întrebări proaste, doar …
- Te poti impodobi cu penele altuia, dar …
Ecoul e moartea…
Raspuns:
1.Oamenii prosti
2.Nu poti zbura cu ele
3.Unui sunet
Autor: Magnet
16. În “Jurnalul Fericirii” de N. Steinhardt, autorul ne prezinta 3 soluţii de luptă contra sistemului, de
iesire dintr-un univers concentrationar (privitor lagărelor de concentrare). Prima metodă, propusă de
Soljeniţin spune că insul trebuie să se considere mort, fără vreo şansă de salvare. Cea de-a treia,
promovată de Churchill şi Bukovski ne îndeamnă să luptăm îndârjit cu sistemul. Ce prevede a doua
metodă, dacă se ştie că cel ce o aplica e asemenea unui “călugăr budist cerşetor”, “e liber, liber, liber!”
Răspuns: Nebunia
Autor: Magnet
17. Material distributiv: “SOCCEROO”
Selecţionata de sport a cărei ţări este numită astfel de englezi?
Răspuns: Australia
Comentariu: Soccer plus sufix “kangaroo”.
Autor: Magnet

18. material distributiv
Numiţi caracteristica fiului zeiţei indiene Parvati, dacă personajul principal dintr-un film de David
Lynch poartă o poreclă asemănătoare.
Răspuns: Are cap de elefant. Filmul lui David Lynch – “Elephant Man”
Autor: Magnet.
19. În care instrumente de măsurat cîteodată se foloseşte coaja de ou fărîmiţată sau praful de plumb?
Răspuns: În clepsidre.
Sursa: GEO, N 12, 2000, стр. 42.

Autor: Zombii
20. În filmul “Dogma” regizat de Kevin Smith, personajul Metatron, prevestitorul lui D-zeu, văzînd cu
oamenii nu ştiu nici lucrurile elementare, exclamase: “Voi, oamenii. Dacă nu este un (cuvînt omis)
despre aceasta, atunci nici nu merită sa cunoastem, nu-i aşa?”. Care este cuvîntul omis?
Răspuns: Film.
Comentariu - Metatron: You people. If there isn't a movie about it, it's not worth knowing, is it?
Autor:Zombii
21. Cînd fizicianului Dirac i se acordase Premiul Nobel, el mai întîi l-a refuzat, deoarece nu suferea
publicitatea. Cum Rutherford l-a convins să accepte premiul?
Răspuns: Refuzul este o publicitate şi mai mare.
Sursa: А.Абрагам. Время вспять. М., Наука, 1991, с.251.
Autor:Zombii
22. Amerindienii afirmă, că la început trebuie să-l tratezi ca pe un rege, pe urmă ca pe un sclav, şi, în
sfîrşit, ca pe un prieten. Cine este vrednic de o astfel de atîrnare?
Răspuns: Copilul.
Autor:Zombii
23. Ca răspuns la întrebarea, „ce evenimente le consideră principale în viaţa sa?”, el a plasat pe primul
loc Jocurile Olimpice din Paris, unde în 1924 cîştigase medalia de aur la canotaj, pe locul trei –
procesul de judecată pentru activitatea antimilitară. Iar cartea, care l-a proslăvit în întreaga lume, a
polasat-o pe locul doi. Nu aţi putea s-o numiţi, dacă tirajul ei comun rămîne în urmă doar tirajelor
Bibliei, conform presei americane?
Răspuns: “Copilul şi îngrijirea lui” de B. Spock.
Sursa: "Вечерний Екатеринбург", 10.07.1998, "Библия от бэби-доктора".
Autor:Zombii
24.Charles de Gaulle era de părere că, ELE sînt într-atît de laconice, clare şi justificate, deoarece au fost
create fără ajutorul consilierilor şi a experţilor. Există o părere, conform căreia un avocat ar fi în stare
să găsească 13 portiţe (lacune) în ELE. Numiţi-LE prin două cuvinte.
Răspuns: Cele Zece Porunci.
Sursa:http://www.niv.ru/biblio/biblio.pl?id=004&nt=062
http://www.rasslabuxa.narod.ru/slovar0.html
Autor:Zombii
25. In 1987 Adriano Celentano, in cadrul unei emisiuni TV, a tinut un discurs foarte aprig in apararea
focilor, care erau vinate in masa. Actorul a solicitat compatriotilor sai sa scrie fraza “Vinatoarea este
impotriva dragostei”pe acestea. 14 mln de italieni au ascultat de rugamintea sa, acest fapt provocind un
scandal grandios. Celentano a fost amendat si a devenit persona non-grata la TV pentru mult timp. Dar
unde anume a rugat el compatriotii sai sa scrie aceasta fraza?
R/s: Pe buletinele de vot
Sursa: Васильева Е. К. , Пернатьев Ю. С. "50 знаменитых любовников" , 2003, pag. 444
Autor:Zombii
26. In romanul lui William Golding “Stapinul mustelor” din 1954, stapinul mustelor este denumit capul
unui mistret, asezat de vinatori pe o teapa dupa o vinatoare reusita. Dar cum avea sa-l numim noi pe
“stapinul mustelor” daca cunosteam ivrita si-l asociam cu diavolul?

R/s: Velzevul
Sursa: Golding “Stapinul mustelor”
Autor:Zombii
27.Denumirea unei carti de A.Azimov este “XY”, X fiind in acelasi timp prima parte a romanului, iar Y
denumirea celei de-a doua parti a romanului. XY se poate regasi si intr-un citat de F. Schiller
“impotriva prostiei XY sunt neputinciosi”. Peste un minut, scrieti pe foaie cu ce am inlocuit X si Y.
R/s: Insăşi Zeii
Sursa: A. Azimov „Insăşi Zeii”, Wikipedia
Autor:Zombii
28. Conform diferitor studii din cauza acestei probleme Ecuadorul pierdea anual pina la 10% din PIB.
Insa pe 1 octombrie 2003 toti locuitorii, inclusiv presedintele tarii Lusio Gutieresa, vestit in legatura cu
aceasta problema, au facut ceea ce a rezolvat aceasta problema. Ce-au facut ei?
R/s: Au fixat ora exacta
Sursa: G. Arhanghelskii “Organizarea timpului”
Autor:Zombii
29. Manuscripta originala “Rubayat” a lui Omar Haiam a pierit tragic in 1912. Ce s-a intimplat cu ea?
R/s: S-a inecat impreuna cu “Titanic”
Autor:Zombii
30. Primul şi a doua se află în opoziţie unul faţă de alta. În cartea sa “Vremuri interesante” Terry
Pratchett susţine că cel dintîi domină anume acolo, unde intens se caută cea de-a doua. Primul
întotdeauna cîştigă, deoarece are o organizare mai bună. Numiţi-le în ordinea corectă.
R/s: Haosul, ordinea.
Sursa: Pratchett T. Interesting times
Autor:Zombii
31. Partida bombei atomice – sub acest nume a intrat in istorie a 2 partida a acestui joc dintre Kaoru
Ivamoto si Hasimoto Utaro. Partida se desfasura pe 6 august 1945, in suburbia orasului Hirosima,
deasupra caruia in acea zi a fost aruncata bomba atomica. Bomba a explodat intre mutarea 106 si 107 a
partidei. Numiti acest joc, daca se stie ca el era raspindit inca 2500 de ani in urma in China.
R/s: Go
Sursa: R. Bozulich “Devina puternic in Go”
Autor:Zombii
32. In companiile aeriene americane este respectata cu strictete o regula de alimentatie a pilotilor de
avion. Produsele alimentare pentru ei se aleg printr-o metoda speciala, dar care este scopul metodei
date?
R/s: Evitarea otravirii simultane
Comentariu: metoda este de a da fiecarui pilot meniu diferit.
Autor:Zombii
33.In intrebare sunt inlocuiri.
Acest "automobil" este preferat de catre Marcello Mastroianni, Gwyneth Paltrow, George Clooney,. El
este fabricat in regiuna Piemont, in orasul Torino. Acest automobil are 42 de componente de baza, care
unele se gasesc in regiune altele sunt importate din Franta, Sri-Lanka, Madagascar, ins. Creta, Marroc,
Jamaica, si ins.Bahamas.Culoarea primei serii de automobile a fost rosie, a 3 serie de auto au hotarit so
vopseasca in alb, apoi au mai fost seria roz si cea aurie. Cu siguranta ca multi dintre noi am calatorit cu

acest automobil, pentru unii el este si preferatul. Nu va rog sa-mi numiti marca automobilului. Numiti-l
pe, probabil, cel mai vestit utilizator al lui.
R-s: James Bond
Comentariu:automobilul= Martini, primul Martini fabricat a fost Roso, apoi Dry, al 3-lea Bianco,
Rossato si D’oro sunt cele mai recent aparute.
Autor:Bifidoc
34.X a fost o importanta figura politica in Roma Antica, a fost consul in 460 i.e.n si dictator roman in
458 si 439 i.e.n. Multi il asemuiau pe Goerge Washington cu X, din cauza ca si primul a avut dorinta sa
renunte la puterea absoluta o data ce criza Revoluţiei americane a trecut şi victoria a fost câştigata. Dealtfel George Washington a fost si primul presedinte al societatii, numite in cinstea lui x, care are
ramuri atit in Franta cit si in Sua. Probabil putini dintre voi stiti ca in cinstea lui x au mai fost numite 3
localitati: 2 mai mici, unul in Lazio Italia, celalt in NY , Sua. Numiti va rog statul american in care se
afla cel de-al 3 orash numit in cinstea lui X, stiind ca acest oras al 24 dintre cele mai populate din SUA.
r-s: Ohio, (or. Cincinnati)
Explicatie. Orashul a fost numit in cinstea lui Cincinatus un politic roman.
Autor:Bifidoc
35.X - este considerata in Japonia una dintre cele mai grave crime, atît de odioasă încît se foloseşte
cuvîntul franţuzesc, căci trebuie să fii străin ca să-ţi treacă prin cap o asemenea mîrşăvie.
R/s: sabotaj
Sursa: Amelie Nothomb
Autor:Bifidoc
36.Blitz dublu:
Din cartea “There and back again: a story by Bilbo Baggins”, ghicitorile lui Bilbo:
"O cutie fără balamale, cheie sau capac, Comoară de aur închide ca-ntr-un sac!"
"Viu, fără suflare, Rece, ca şi mort, Sete nu-i e niciodată Bea şi cînd înoată, poartă zală argintată, Nu saude niciodată."
R-s:
1.Oul
2.Pestele
Autor:Bifidoc
37.Tachandru a repartizat animalele în trei specii pe care le numeşte: animale cu pene, animale cu blană
şi animale cu X. Cu ce am inlocuit X daca din aceasta categorie fac parte batracienii, reptilele, oamenii
şi peştii?
R/s: piele
Sursa:Amelie Nothomb “Catilinarele”
Autor:Bifidoc
38. Atentie, in intrebare sunt inlocuiri. Intr-un episod din Friends, Joey, un actor cu un talent
contestabil, vb cu o fata care spune ca nu il cunoaste. La aceasta afirmatie Joey o intreaba daca ea are
X. Fata a raspuns ca nu are X. Atunci Joey o intreaba: daca nu ai X atunci spre ce iti este indreptata
toata Y. Ce este X si Y.
R/s: X - televizor; Y – mobila (VS)
Autor:Bifidoc
39. Imagine

Priviti imaginile. Nu va rog sa-mi spuneti ce e scris sub fiecare mina, raspundeti-mi, unde, autorul
acestui demotivator, crede ca ar trebui plasata aceasta imagine? Raspundeti cit mai concret.
R-s: magazin de lenjerie. (departamentul de lenjerie se accepta)
Explicatie:

Sursa: www.fishki.ru
Autor :Bifidoc
40. Imagine

Pe imaginea pe care ati primit-o este scris jos “simte diferenta”, si sunt omise doua inscriptii. Va rog sami scrieti ambele inscriptii, stiind ca in secolul XVII-lea au fost puse bazele unei miscari religioase
denumite “Societatea Religioasa a X-ilor”, membrii ei mai fiind numiti si Quakeri.
R-s: prieten, cel mai bun prieten

Explicatie: Societatea religioasa a prietenilor, care mai erau numiti si quakeri.
41. Gluma.
Pe un site popular rusesc cineva scria ca a vazut in metroul rusesc un panou publicitar care spuneau
urmatoarele :” Eu si Volodea jucam la bursa cu ajutorul lui Forex Club, si cistigam destul de bine”. Cel
ce a vazut panoul l-a continuat ironic: “Iar pe banii castigati...”. Intr-un minut continuati citatul cu inca
doua cuvinte, daca se stie ca acesta ar putea fi valabil si in Republica Moldova.
R-s: guvernam tara.
Explicatie: persoana care a vrut sa continua citatul face referire la presedinetle rus Dmitrii Medvedev si
prim-ministrul Vladimir Putin. Un moldovan ar putea face referire la ex-presedintele Vladimir Voronin
si oricare alt politician, exemplu mark Tkaciuk.
Sursa: www.bash.org.ru
Autor :Bifidoc
42. Reteta inghetatei, care este cea mai apropiata de inghetata moderna a aparut in Italia si anume in
Sicilia. Pe aceasta insula se gasesc toate ingredientele necesare pentru acest desert racoritor: trestia de
zahar, din care se fabrica zaharul, oua si lapte, este si gheata de pe masivele muntoase, si nu in ultimul
rind este si X. Fara X nu s-ar fi descurcat producatorii de inghetata, pina in perioada aparitiei
frigiderelor.
Prezenta X se explica prin faptul ca inghetata reprezinta o masa cremoasa, omogena si neteda,
obtinerea unei mase cu asa caracteristici este necesar amestecul permanent al substantei care se raceste
astfel incit in ea sa nu formeze cristale. Combinarea racirii cu amestecarea este dificila fara
electricitate. Oricum sicilienii aveau x pentru a le solution aceasta problema. Ce este x?
R-s: sare
Explicatie: sare face ca gheata sa se topeasca mult mai repede, si in acelasi timp ea ia caldura din
mediul inconjurator, in special din masa, conceputa pentru racire. Astfel se puneau intr-un vas toate
ingredientele inclusiv sarea si gheata, si amestecau aceasta masa, apa topita era periodic varsata si o
noua portie de sare si gheata se adauga.
Autor :Bifidoc
43. Pina in perioada celui de al II-lea razboi mondial acest gest ridicat asupra interlocutorului insemna
un apel la tacere, in Italia poate fi interpretata ca o aluzie jignitoare de infidelitate (adulter). In mediile
marginale al unor reprezentanti ai poporului slav acest gest reprezinta amenintare. Spuneti va rog intrun minut ce insa ar fi insemnat acest gest daca ar fi fost facut de Winston Churchill.
R-s: Victory
Explicatie: gestul e V formata din 2 degete. Reprezentantii ai poporului slav sunt rusii, si anume
detinutii aratind acest semn presupun o amenintare, se mai numeste gestul “коза”
Sursa: www.vokrugsveta.ru
Autor :Bifidoc

44. imaginati-va urmatoarele gesturi:
Cu degetul aratator, pe obrazul drept se “deseneaza” o gropita – locuitarii tarilor arabe.
Cu degetul aratator si cel mare trece pe obraz – italienii.
Palmele in forma de tub aduse la ochi imitind luneta(=подзорную трубу) – este intilnit de-asemenea la
italieni.
Cu degetele se apuca piele de pe obraz de parca am invirti mustatile (in caz ca nu sunt mustati)italienii.
Spuneti va rog ce desemneaza aceste gesturi?
R-s: asa Barbatii exprima admiratia fata de sexul frumos, sau fata de frumusete femenina.
Sursa : www.vokrugsveta.ru
Autor: Bifidoc
45. Confrom unei legende acest edificiu a fost construit deasupra locului ultimei lupte a legendarei
regine a celtilor, Boudica. Folclorul urban sustine ca ea ar fi ingropata intre 9 si 10. Pentru altii insa
important este existenta in incinta edificiului unei placute cu un numar din multimea numerilor
rationale, care este plasat pe locul diferit de cel vazut de toti.
Spuneti va rog, intr-un minut sau numarul rational, sau edificiul.
R-s: 9 ¾ , statia de trenuri King’s Cross. Se accepta si statie de trenuri londoneza.
Explicatie: in timpul filmarilor primului Harry Potter si piatra filozofala, platforma 9 ¾ , se afla intre
platformele 4 si 5 din cauza, placuta comemorativa insa acum este plasata pe peretele cladirii statiei
interurbane, unde se afla adevaratele platform 9 si 10.
Sursa:http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_Cross_Station
Autor :Bifidoc
46. Sunt o multime de factori care scurteaza durata vietii unui om modern, printer ele : fumatul,
alcoolul, poluarea mediului extern, stresul s.a. Conform studiilor, cel mai tare afecteaza durata vietii
unui om, anume acest factor. El scurteaza viata unui barbat american cu 10 ani, iar a unei cu 5 (la ele
acest factor insa fiind pe locul 2, pe I plasindu-se bolile cardiac). Intr-un minut va rog scrieti titlul
articolului, stiind ca primul cuvint este sindrom iar al doilea este numele unui personaj carui pentru o
perioada de timp a fost afectat de acest factor.
R-s: sindromul robinson, articolul vorbeste despre singuratate.
Sursa: www.vokrugsveta.ru
Autor :Bifidoc .
47. In cartea lui A. Asimov «Positronic man», in traducere «Omul pozitronic» se povesteste despre un
robot care avea o unica dorinta — sa fie recunoscut om. Acesta a intreprins un sir de actiuni in vederea
recunoasterii legale a apartenentei sale la rasa umana. Drept rezultat el a fost cel care a pus bazele unei
noi stiinte «Prostatology» in traducere «Prostetica». Dar care erau rezultatele obtinute de catre
prosteticieni?
R/s: proteze organice [se accepta exact acest raspuns]
Comentariu: robotul isi implanta proteze organice ce-i formau organele interne identice cu cele umane.
Autor :Bifidoc.
48. Imagine
Pe imagine scrie:
Cum trebuie de cucerit o fata? Sa fii tu insuti, sa o faci sa rida, sa-i impresionezi pe parinti, s-o respecti, sa fii
spontan, sa imprumuti un catelus de la un prieten. Spuneti ce actiune are cea mai mare pondere in cucerirea unei
fete?

r-s: sa o ignorati.

49.În cartea lui Masaru Emoto – „Miracolul Apei”, autorul povesteşte despre diversele experimente pe
care le-a efectual asupra apei prin procesul de îngheţare. Una din tehnici consta în scrierea unor cuvinte
pe recipiente diferite cu apă, după care la îngheţare, cristalele de apă aveau forme foarte frumoase dacă
pe sticle erau scrise cuvinte cu sens benefic, şi forme sparte şi neclare în cazul cuvintelor încărcate cu
energie negativă. Cele mai frumoase cristale au fost obţinute la combinarea a două cuvinte, despre care
autorul spune că nici nu s-a gândit să le scrie separat pe câte un recipient cu apă, ci doar împreună. El
explică că primul cuvânt este energia pe care o dăruim altora, pe când al doilea este energia pe care o
primim de la ceilalţi în urma primului proces.
Întrebare: Care sunt aceste două cuvinte?
Răspuns: Iubire şi Recunoştinţă.
Autor: Dabija Orest, GS.
50. imagine Blitz-dublu

1.Aceasta este publicitate sociala care este postata pe telefoanele publice din Romania. Ce tine sa atentioneze
aceasta publicitate sociala?
2.o alta publicitate sociala din Australia. Imaginati-va o urna in care se string bani pentru donatii, la fundul careia
este un lichid, deasupra urnei scrie “Money isn’t everything”. Spuneti va rog intr-un minut culoarea lichidului.
R-S: 1.problema femeilor batute /abuzate.
2. rosu (este singe, publicitatea cheama populatia sa doneze singe)

(pe panou mai este scris salveaza pina al 3 vieti fara nici un ban.)

Sursa: http://www.trendhunter.com/trends/shockvertising-in-romania-abused-womens-call-to-publicconsciousness
http://www.trendhunter.com/trends/bloodvertising-red-cross-ad-for-blood-donation

Autor :Bifidoc.
Intrebari de rezerva
1. Acest brand a aparut pentru prima data in SUA in 1941. La inceput era impachetat in ambalaj in
forma de tub ca peste 7 ani sa capete ambalajul pe care cu totii il stim azi. In anul 1954 apare in
reclame cu celebrul slogan creat de faimosul marketer Roster Reeves “Se topeste in gura nu in maini”.
Acest brand a fost numit in 1998 X-ul official al noului mileniu, X fiind categoria de produse din care
face parte acest brand. Nu ne intereseaza ce este X, insa intr-un minut scrieti despre ce brand este
vorba.
Raspuns: M&Ms (a fost numita bomboana oficiala a noului mileniu in 1998)
Sursa: http://www.mms.com/us/about/mmshistory/
Autor:Magnet
2. Care este, conform unui banc, diferenţa dintre poliţişti şi vânt?
Răspuns: Poliţiştii bat mai tare
Autor:Magnet

