
Etapa pregatita de echipele: Lareme, K-19, Akuzativ, Intel.

RUNDA 1

1)Atenţie! În întrebare sunt înlocuiri!
Într-un proverb uzbek se zice că pământul încălzeşte sufletul şi bucură ochiul... Primele pământuri în istorie datează încă din sec. XVI - XI
î.e.n când au fost găsite în mormântul lui Tutmos al IV-lea.
Prinţul Charles vizitând pe măsura posibilităţilor cele 400 de ONG-uri pe care le deţine, unde este primit cu mare fast si ospitalitate, a
remarcat odată: "Eu cred, uneori, că două treimi din glob sunt acoperite cu pământ verde."
Va rog peste 1 minut să-mi numiţi exact ce am înlocuit prin "pământ verde" !!!

Răspuns: covor roşu

2)
Initial, vazand titlul acestei opere,  autorul intrebarii a crezut ca pe aceasta este reprezentata de fapt o alta blonda celebra si ca titlul este de
fapt un joc de cuvinte. Dandu-va seama care ar fi putut fi jocul de cuvinte, scrieti va rog peste un minut titlul operei.

R: Marilyn Dyptich (Diptih)

3)
Aveţi în faţă un scut, prin care se explică un concept. În fiecare cerculeţ trebuie să fie cîte un substantiv propriu. Peste un minut trebuie să
scrieţi pe foiţele de răspuns cuvintele lipsă (în orice limbă).

R /s :  Tătăl, Fiul, Sfîntul Duh, Dumnezeu

4) Acest eveniment în vieţiele fondatorilor unor religii a devenit un element de rit pentru cei ce impartasesc religiile date. El a dat nastere
unei probleme contraintuitive rezolvarea careia a dus la aparitia unui nou tip de atac criptografic. Unele tari orientale au alte modalitati de
a sarbatori acest eveniment. Daca v-ati dat seama care este acest eveniment va va fi usor sa scrieti peste un minut care este personajul care
regreta frecventa mica a desfasurarii lui.

R-s: Crocodilul Ghena
Comentariu: evenimentul este ziua de nastere, evident.

5) Blitz dublu:
1.Ca raspuns la un "junk fax":-un fax transmis nedorit de regula cu scop de reclama poti transmite un fax x,nu cu scopul de a santaja ci de
ai cheltui toata cerneala spamerului.



Ce este inlocuit prin x?
2.Un al mod de a te razbuna e sa trimiti un fax y. Acesta e o foaie destul de lunga incleata in forma unui inel.

Ce substantiv propriu este inlocuit prin y?

R-s: Negru, Mobius.

6) Blitz “hextuplu” in 3 intrebari. Numitii pe toti 3.
1.Autorul nu ne da nici un indiciu cu ce "actiuni criminale" se ocupa acesta noaptea .Judecind dupa perioada puteau fi furturi si vizitarea
prostituatelor sau chiar simple plimbari de noapte prin Londra.
2.Maestru la pisatul in castroane si incleierea secventelor porno in filme pentru copii.
3.Isi pronunta des numele si nu intimplator: in nordica veche numele acestuia insemna "aur,comoara".

R\s:Mr.Hyde,Tyler Durden,Gollum.
C: Blitzul este hextuplu din cauza dublelor personalitati.
surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde#Dr_Henry_Jekyll_.2F_Edward_Hyde
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyler_Durden#Tyler_Durden
Fight Club Chuck Palagnuk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gollum#Name

7)
Vedeţi în faţă Europa. Peste un minut trebuie să ne spuneţi numele celuia care adus ultima schimbare la această hartă.

R: Alexander Rybak
C: Este o harta a ţărilor cîştigătoare a eurovizionului.

8) Întrebare cu desen
Mecanismul din imagine a fost făcut în anul 1964 şi se deosebeşte foarte mult de cel modern. Cel modern nici nu este văzut de către
cumpărător, el fiind incorporat în invenţia făcută de un britanic în anul 1867.

R-s: Robot telefonic
Comentariu:
Sursa: http://www.bugaga.ru/interesting/1146719937-neobychnye-izobreteniya-proshlogo.html
Autor: Rusu Alexandru, echipa Akuzativ

9) Atenţie, în întrebare este o înlocuire.
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Despre un om „flămând” se spune că posedă ştiinţa de a evita răspunsul la orice întrebare. Oameni flămânzi sunt peste tot, deşi, dacă am
judeca după cărţile vândute, numărul lor pare a fi în continuă scădere. Flămânzi suntem şi noi sau cel puţin vrem să fim. De aceea, de
altfel, şi căutăm răspunsul la această întrebare. Numiţi, vă rog, cel mai flămând moldovean în anul 2008, care nu a putut fi întrecut de
nimeni în Localul Flămând!

Răspuns: Alexandru Fală (flămând = erudit)
Sursa: diversă
Autor: Vadim Culea

10) În cartea sa, Akio Morita, fondatorul companiei "SONY", analizând cauzele progresului Japoniei postbelice, menţionează că datorită
ACESTUI MOTIV în anii 60' el a construit în oraşul "X" o nouă fabrică de producere a televizoarelor color. Pentru ACELAŞI MOTIV,
câţiva ani mai târziu autorităţile oraşului "Y" au dat în exploatare o linie de metrou.
Nu vă întreb denumirea oraşelor X şi Y, spuneţi-mi doar motivul!

Răspuns: organizarea Jocurilor Olimpice
Comentariu: în 1964, industria japoneză a fost impulsionata de desfasurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Acelaşi lucru sa întâmplat
în 1971-1972, înainte de Jocurile Olimpice de la Sapporo.
Sursa: la necesitate poate fi prezentată
Autor: Sergiu Statii

RUNDA 2

11)  Anume el este reprezentat pe steagul maritim pe care-l aveti pe fata Conform wikipediei engleze, importanta lui pentru religia iudaică
este observată în legenda lui Noe. La sfîrştul aceluiaşi articol este plasat si un link la cuvîntul ‘defecation’ adică defecare. Despre ce este
vorba.

R: (numărul, cifra, simbolul etc) 2
C: Noe a luat pe arca sa cate o pereche (2) de animale. In limba engleza expresia number two este un eufemism pentru defecare.

12) Atenţie, blitz cu două întrebări!
Foto nr. 1 - Puţină fantezie şi cred că o să vă daţi seama cărui produs se face reclamă pe această imagine. Dar dacă ghiciţi produsul, o să-
mi spuneţi şi ce trebuie să se întâmple ca trecătorul simplu şi el să-şi dea seama care este produsul.

Foto nr. 2 – Posibilităţile imaginaţiei omului nu ştiu hotare. Pe această imagine găsiţi reclama unei companii. Nu vă cer să-mi spuneţi
denumirea ei, ci din care domeniu este.



Răspuns: 1. produsul este lenjerie intimă, iar pentru a fi văzută trebuie să bată vântul; 2. asigurări
Sursa: www.kp.md
Autor: Olga Nestorac

13)  X a fost inventat de către fenicieni în anul 600 î.H. Aceştia au adus X  grecilor şi romanilor şi, potrivit scriitorului latin Pliniu cel
Bătrân, l-au vândut galilor pe post de leac, posibil cu rol de laxativ. Se consideră că cuvîntul X  provine de la denumirea în latină a unei
plante.
X-ul nu a fost bine primit în toate ţările. În perioada Evului Mediu, procesul în care se utiliza acesta era considerat de unele religii ca
dăunător pentru sănătate sau chiar fatal.
În secolul al XIX-lea, lucrurile se mai schimbaseră. În Franţa şi Anglia taxele pentru X din perioada imediat următoare Războaielor
Napoleoniene erau atât de ridicate, încât populaţia se vedea nevoită să-şi producă propriul X, la adăpostul nopţii. Baronul Justus von
Liebig a mers până acolo încât a afirmat că averea unui popor şi gradul său de civilizaţie pot fi judecate în funcţie de cantitatea de X
consumată.
Ce este X?

Răspuns: săpunul
Sursa: http://www.lovendal.net/wp52/stiati-ca-folosirea-sapunului-era-considerata-in-trecut-ca-un-lucru-rau/
Autor: Valentina Acciu

14)
 Această caricatură a revistei New Yorker, indică impactul pe care îl poate avea în timpul apropiat un anumit produs :
De exemplu : buzunarul unic din spate ; sau un fel de sac pentru copii specific.
Despre ce produs este vorba ?

R/s : Ipad

15) Atentie haiku de Matsuo Basho:
Vant de pe Fuji
Am adus pe X
Cadou din Edo
Respectand  caracteristicile haiku-ului, incercati sa scrieti ce este X, daca X era si simbol al starii sociale, dar si o expunere artistica.

R-s: evantai.

16) In serialul “Futurama” personajul Frey gaseste X-i in cutiile cu “Slurm”, o bautura periculoasa pentru sanatate si care creaza
dependenta, bautura pe care o bea in cantitati mari in incercarea de a castiga un concurs. Dupa care se intoarce spre spectator si isi
incordeaza muschiul zigomaitc major, fapt care explica frecventa “castigurilor” lui Frey. Peste un minut va rog sa ne spuneti ce am
inlocuit cu X.

R-s: X- dinte
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C: din cauza bauturii lui Frey incep sa ii cada dintii in timp ce bea....dinti pe care acesta ii si gaseste in cutiile cu bautura. Prin incordare
muschiului zigomaitc major se petrece zambetul.

17) Atenţie în întrebare sunt înlocuiri.
Dupa parerea lui Nietzsche, primul este aristocratic, ii place ordinea, desconsidera inceputul animalic al omului, este negerman. Este
generalizator si critic fata de trecut, este sineincrezut. Primul este al lui Descartes. Cel de al doilea e dominat de femeie, este visator,
libertin, superficial dar destept – este al lui Rousseau. Al treilea este mai animalic, subteran, urat, grosolan, realist si de aceea e mai bun. E
al lui Schopenhauer. Pe al patrulea Nietzsche nu la mai prins, desi era foarte aproape. Dar ce am inlocuit cu primul.

R-s: sec XVII
C: Nietzsche a murit în ultimul an al secolului XIX - anul 1900 şi nu a ajuns să trăiască şi în veacul XX

18) Inventia sa a venit sa inlocuiasca Glaoliticul,de aceia ii si poarta numele.Din 2007 inventia devine a 3-lea oficial in Uniunea
Europeana.Nu va intrebam numele inventiei ci a fratelui inventatorului.

R-s: Methodiu
C: alfabetul chirilic

19) Soarta lui Saleem Sinai, protagonistul romanului Copiii Miezului Noptii, de Salman Rushdie, este legată de soarta patriei sale
independente Republica India datorita unei coincidente temporale.
La 15 August 1965, casa lui Saleem, tînăr deja independent, este bombardata, iar caramizile si pietrele care cad pretutindeni, eroul le
considera a fi ceea ce pentru un anumit Andrei in 2002 a fost chemarea in armata, iar pentru printsul William al Walesului in  2000 – o
noua stema oficiala. Raspundeti cat mai exact.ce anume reprezentau pentru Saleem Sinai caramizile si pietrile.

Rs: Cadou la implinirea a 18 ani.
Comentariu: Saleem s-a nascut in momentul exact cand India a devenit stat Independent (15.08.1947) si deaceea sortii au facut ca destinul
lui si al tarii sale sa fie aceleasi. La 15.08.1965, atat india cat si Saleem au implinit 18 ani. Andrei Gavrila eroul cantecelor lui Vama
Veche, a fost chemat in armata in ziua in care a implinit 18 ani, iar printului William la implinirea acestei varste i-a fost darutia o stema
oficiala.

20) Atenţie! În întrebare cuvintele „negri” şi „albi” sunt înlocuiri!
Ziaristul interbelic Filip Brunea-Fox face următoarea descriere a pregătirilor pentru o asemenea competiţie: „De-a lungul unor frânghii, ca
nişte rufe, a fost înşirată toată literatura despre acest eveniment. Păcat numai că „rufăria” asta nu era prea curată. Pentru orice palmă de zid
se dădeau, ca şi azi, lupte ca pentru terenurile aurifere… Iar când susţinătorii albi nu erau suficienţi, se apela la susţinătorii negri, pentru
acest lucru mobilizându-se alei întregi din acest loc.
Dar care este acest loc?

Răspuns: Cimitir
Sursa: http://www.zf.ro/zf-24/alegerile-in-perioada-interbelica-de-la-batausi-la-afise-electorale-in-cimitir-5154619/
Autor: Vadim Culea

RUNDA 3
21) Bliţ dublu
a) Acţiunea filmului “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” se petrece în timpurile noastre. Personajul principal, în
căutarea fulgerului furat, ajunge la mătuşa Ema ce se ocupă de vînzarea statuilor pentru grădină. Vă rog să scrieţi cine se ascunde sub
numele mătuşa Ema?
b) În filmul “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” este făcută o paralelă dintre X și insula Aeaea pe care
Odiseu a petrecut mai mulţi ani fără să observe cum trece timpul. Numiţi X.

R-s: a) Meduza Gorgona, b) Cazino
Comentariu:Conform mitologiei Meduza Gorogona transforma oamenii în piatră printr-o privire. În cazinourile moderne nu există ceasuri
şi ferestre ca omul să fie dezorientat în timp şi să petreacă mai mult timp în cazino.
Sursa: filmul “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief”
Autor: Rusu Alexandru, echipa Akuzativ
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22) Samuel Johnson, autorul unuia dintre primele dictionare ale limbii engleze, avea doua insusiri pe care lexicografii moderni nu si-ar
perminte sa le etaleze in lucrarile lor. Potrivit lui Francis Bacon, aceste insusiri sunt daruri de la Dumnezeu: prima pentru a-l compensa pe
om pentru ceea ce nu este si a doua – pentru a-l consola pe om pentru ceea ce este. Numiti aceste doua insusiri-daruri.

R-s: Imaginatia, simtul umorului.

23) Banc din Republica democratica Germana.
Cum ai numi un trabant in varful unui deal? L-as numi X
Dar cum ai numi 2 trabanturi in varful unui deal? L-as numi Y
Ganditi-va la posibilitatile tehnice ale trabantului si scrieti peste un minut X si Y daca ele incep cu aceleasi 4 litere

R-s: Miracol, miraj

24) In intrebare este o inlocuire.Citat de Nabokov:
"Dupa ce Olimpia Press publicase cartea, un critic american sugerase ca Lolita a fost inregistrarea amorului meu cu romanul de dragoste.
Substitutiand "romanul de dragoste" cu "xy" ar face acesta formulare eleganta mai corecta.".Tot Nabokov o compara pe XY cu un
venerabil geniu, ce combina in sine depozite de diverse cunostinte si o deplina libertate a spiritului.Inlocuiti xy prin 2 cuvinte.

r/s:Limba Engleza.
surse:
http://en.wikiquote.org/wiki/Vladimir_Nabokov

25) “Mademoiselle O’Murphy” pictat de Boucher este una dintre cele mai provocatoare tablouri pictate vreodată. După cum vedeţi în
imagine, este prezentată o curtezană pariziană întinsă pe un pat. Chiar dacă se spune că acest trup este pregătit de actul sexual, autorul a
ezitat să-l dezgolească din faţă.
Vă rog să răspundeţi de ce cred criticii că pictorul a ezitat sa picteze această doamnă din faţă?

Răspuns: Vârsta ei fragedă (14 ani) explică de ce Boucher a ezitat de a o prezenta goală din faţă
Comentariu: Este si o legatura cu intrebarea precedenta….
Sursa: http://www.lovendal.net/wp52/francois-boucher-mademoiselle-omurphy-1751/
Autor: Mihai Gîrneţ

26) Atenție, întrebarea conține o înlocuire.

Invader, este misteriosul artist care reproduce fotografii de artă sau tablouri celebre precum Mona Lisa lui Da Vinci, extravagantul
Campbell’s Soup a lui Andy Warhol, afişul-cult al filmului The Shining cu Jack Nicholson, Dalai Lama sau bomba atomică. Materia
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primă folosită pentru creaţiile sale l-a costat scump pe Invader, pînă în prezent el cumpărând 15.000 de “telefoane mobile”, folosind cîte
800 de “telefoane ” pentru a recrea un  singur tablou. Spuneţi-ne ce am înlocuit prin “telefoane mobile”

Răspuns: Cubul Rubik
Comentariu: Un artist plastic care recreazâ tablouri celebre sau fotografii de artă folosindu-se exclusiv de îmbinarea mai multor cuburi
Rubik a ajuns milionar dupa ce şi-a vîndut o parte a colecţiei, printre care clona cubică a faimoasei Mona Lisa a lui Da Vinci, cu 30.000
de lire sterline bucata.
Misteriosul artist, care deocamdată este cunoscut numai după porecla sa – Invader –, se foloseşte de aproximativ 800 de cuburi ale
popularului joc-puzzle din anii ’80 ai secolului XX, pentru a recrea o singură operă de artă si îşi intitulează creaţia drept Rubikcubism.
Sursa: http://www.descopera.ro/dnews/4014806-rubikcubism-arta-pe-milioane
Autor: Raia Gavrilenco, Akuzativ

27) Prietenul lui Rossini i-a povestit odată despre cunoscutul său, care a strâns o colecţie tematică a tuturor popoarelor şi timpurilor.
- În colecţia aceasta este oare şi un pian? – s-a interesat Rossini.
- Desigur că nu!
- Înseamnă că în copilărie el n-a învăţat muzica.
Atenţie întrebarea: Care este tema colec’iei?

Răspuns: Colecţia instrumentelor de tortură
Sursa: preluat
A preluat: Olga Nestorac
Comentariu: Se face aluzie la faptul că învăţatul muzicii la pian în copilărie devenea pentru Rossini o adevărată tortură

28)
După ce a părăsit colonia magicienilor din Delhi, pe tot parcursul călătoriei sale în trenul care se îndrepta spre Bombay, eroul romanului
Copiii de Miez de Noapte de Salman Rushdie, Saleem Sinai auzea în continuu un zgomot cvintisilabic. Va rugam ca peste un minut sa
reproduceti in scris acest zgomot, dacă conform unor surse acesta provenit de la cuvîntul descifrat pe foitele din fata Dvs.

R/S: Abracadabra
Comentariu: După cum am spus eroul parasise colonia magicienilor, iar sunetul pe care il auzea era zgomotul ritmic al rotilor de tren. Pe
foite aveti descifrarea cuvantului magic ABRAXAS (suma literelor – 365 – numărul zilelor anului considerat magic în multe culturi) de la
care a provenit abracadabra.

29) !!!atentie pentru prezentator!:"Poete maudit" se citeste " poet modi' "
Din franceza un Poete maudit :  e un poet ce traieste in afara societatii.Elemente tipice a biografii lui sunt nebunia,violenta, abuzul de
droguri, alcool, moartea timpurie.Printre poeti blestemati se numara Francois Villon,Charles Baudelaire, Paul Verlaine si altii.Modi insa a
fost porecla altui artist  care nu fusese poet si nici nu era francez.Numit-il.

R/s:Amedeo Modigliani.
surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te_maudit
"Viata in Montmartre pe vremea lui Picasso". Jean-paul Crespelle.

30) In serialul televizat “The big bang theory”, Sheldon un tanar fizician se simte tradat atunci cand prietenul sau Leonard refuza sa il ia
cu el intr-o excursie in Elvetia, pentru a vedea LHC, si din aceasta cauza aflandu-se in cantina universitatii, ii tranteste acesta pe masa un

Α = 1,

Β = 2,

Ρ = 100,

Α = 1,

Σ = 200,

Α = 1,

Ξ = 60

http://www.descopera.ro/dnews/4014806-rubikcubism-arta-pe-milioane
http://en.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te_maudit


platou cu furculite, linguri si cutite. Incercati sa va dati seama cate erau la numar in total acestea, si sa scrieti pe foitele de raspuns cu cine
il compara astfel Sheldon pe Leonard.

R-s: Iuda
C: In enegleza silverware este cuvantul pt tacamuri.....pe masa sunt trantite 30 de piese de tacamuri....joc de cuvinte 30 silver...30 pieces
of silverware...pretul care l-a primit Iuda pentru tradare.

RUNDA 4

31) Pe 22 aprilie a fost sărbătorită Ziua dedicată profesiei X. Despre ce profesie este vorba, daca în mai multe companii mari americane li
se interzice persoanelor cu aceasta profesie sa vină îmbrăcaţi în aceeaşi îmbrăcăminte 2 zile consecutive.

Răspuns: Ziua Asistentului de administratie, se accepta Ziua secretarei. (Pentru a nu crea impresia ca persoana nu a innoptat acasa)

32) (pentru prezentator: să pronunţe şi pe litere numele lui Steer)
Cipriano se afla la Paris cînd aflat despre eveniment din reportajul lui George Steer, corespondent al The London Times, însoţit de o
fotografie. Steer descria astfel cele văzute „În mijlocul nopţii, casele se prăbuşeau, pînă cînd străzile au devenit nişte grămezi întinse
devorate de foc”. Marcat de acest eveniment Cipriano şi-a creat capodopera. El nu a ţinut cont de faptul că Steer a ajuns acolo cu cel
puţin jumătate de zi mai tîrziu astfel încît evenimentul a fost descris de istoricul artei Simon Schama prin titlul unei lucrări a lui
Hemingway, care relatează despre o tradiţie a ţării în care a avut loc acest eveniment. Nu vă întrebăm numele complet al lui Cipriano.
Spuneţi-ne despre ce capodoperă a sa este vorba şi cum se numeşte lucrarea lui Hemingway la care se face referinţă?

R: Guernica, Death in the Afternoon (Moartea după-amiază)

C: Bombardarea oraselului Spaniol Guernica s-a produs după amiază şi nu noaptea. Iar Picasso nu aţinut cont de acest fapt dînd un fundal
negru, de noapte tabloului său. De aceea evenimentul poate fi numit si „Moartea după-amiază” ca şi celebra lucrare a lui Hemingway
despre corrida.
Sursa: Simon Schama’s Power of Art, emisiune BBC

33) Artistul japonez Ito Ogure, sau Ogure Ito, daca vreti, si-a luat un pseudonim englez care se bazeaza de fapt pe anumite particularitati
ale limbii japoneze, un pseudonim grozav avand in vedere faptul ca in ultimul timp este considerat printre cei mai buni din campul de
activitate. Reproduceti va rog in doua cuvinte pseudonimul japonezului.

R-s: Oh Great!(Oh Great)
C: Din cauza faptului ca in limma japoneza sunetele sunt de fapt silabe, pronuntzarea unui japonez a cuvintelor Oh great suna cam “O
gureto” ceea ce se aseama fonetic cu numele artistului.

34)



El a povestit lumii despre invazia Etipopiei de către Italieni şi a fost printre acei care au atenţionat că italienii foloseau iperită în război. A
devenit prieten cu împăratul Etiopiei Hail Selassie I, care a devenit naş fiului său. Mai tîrziu a fost martorul Războiului de Iarnă (imaginea
din dreapta e făcută de el în Finlanda). Cu toate acestea el a devenit vestit pentru altceva. Dar cum se numeşte el?

R/s: George Steer (acela din intrebarea 32 )
Comentariu: Anume el a scris acel articol din care s-a inspirat Picasso cînd a creat Guernica.

35) Ca sa derida cumva productiile gen "Limonadovy Joe","Profetul, aurul si Ardelenii","Chelovek s bulvara Kaputsinov" si altele, criticii
americani au utilizat "formula italiana" producind un termen din doua cuvinte.Despre faptul ca nu e corect sa te amesteci in treburile altuia
stim toti asa ca nu am sa va suflu raspunsul,si am sa va rog doar peste un minut sa raspundeti corect la intrebare in doua cuvinte.

R/s: borscht Western,bors western

36) Conform unei surse, protagonistele cîntecelor formaţiei The Police şi a lui Adriano Celentano l-au rapit pe primul preşedinte al
statului Zimbabwe. La timpul său, datorită numelui acestui om o anumită expresie, introdusă de O’Henry, putea fi atribuită aproape că
literal statului Zimbabwe. Dar despre ce expresie este vorba?

R: Republică bananieră
C: Protagonistele cîntecelor sunt respectiv „Roxanne” şi „Sussana” care după cum bine se ştie „au furat banana”. Numele primului
preşedinte al Republicii Zimbabwe este (Canaan) Banana. O’Henry a introdus termenul de Republică Bananieră (Banana Republic), care
se putea atribui destul de literal statului Zimbabwe, pe timpul preşedenţiei lui Canaan Banana

37) În romanul Copiii de Miez de Noapte al lui Salman Rushdie, un prieten ii povesteshte lui Saleem Sinai că economia coruptă, neagră a
ţării este aproape egală ca dimensiune cu cea oficială, albă. Pentru a ilustra acest fapt acesta ii arată o poză. Dar poza cui?

R/S: Indirei Gandhi

Comentariu: Una dintre trăsăturile fizice ale Indirei Ghandi a fost coafura sa bicoloră.

38) Poezia TEMA (TEAMA) BASARABEANA de V. Romanciuc. Atenţie în această scurtă poezie TOATE CUVINTELE sunt înlocuite:
“râu -  corp destramat"
Reproduceţi peste un minut cele trei cuvinte înlocuite folosind doar 4 litere

R/s: “Prut – trup rupt”

39)
Atentie in intrebare sunt inlocuiri.



Vedeti in fata tabloul lui Turner The Fighting Temeraire(sau Vasul de linie Temerarul remorcat la ultima ancorare pentru a fi distrus
(1838)). După părerea istorcului artei Simon Schama prin acest tablou autorul surprinde intr-un mod perfect afectiunea britanicilor pentru
trecut si anticiparea viitorului. Acest tablou este intr-atat de versatil din punct de vedere emotional, spune Schama, incat iti permite sa-ti
asumi orice dispozitie, citez: “daca esti trist, acest tablou poate reprezenta căderea Angliei lui Nelson. Daca ai castigat multi bani de pe o
patenta industriala – si te simti bine – acesta este înălţarea noului tău imperiu industrial”. Două dintre cuvintele acestui citat au fost
substituite? Peste un minut scrieti cuvintele originale.

R: apusul, rasaritul
S: Simon Schama’s power of Art, emisiune realizată de BBC

40)
 Asa se sarbatoreste în orasul Taganrog, 150 de ani de la nasterea cui?
R/s: Anton Cehov
C: Copiii ţin în mîini crnguţe înflorite de vişin.

RUNDA 5

41) Bromden,ingrozit,il inadusa pe Randle,apoi ridica  masiva consola pentru hidroterapie si aruncind-o pe fereastra rupe gratiile,evadind
cu succes.Aceasta insa nu a fost unica tentativa facuta in acel rastimp . O a doua pe care noi nu am vazut-o a avut loc din cauza unei
ferestre lasate intimplator deschisa. Un pacient sarise de la etajul 3. Ceea ce deosebeste numele acestor “tentative” este prepozitiadint
textul titlului. Peste un minut incercati sa reproduceti titlul celei de a doua tentative.

r/s:"Zbor dintr-un cuib de cuci" ,"One Flew Out Of The Cuckoo's Nest",.

42) In intrebare este o inlocuire.
In  Westernurile x contrar westernurilor clasice Indienii erau reprezentanti ca oameni persecutati ce lupta pentru libertatea lor.X se referea
probabil nu atit la indieni cat la locul productiei acestor filme.Raspundeti va rog in romana sau engleza ce am inlocuit cu x?

rs: red, rosu.
surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_western

43) Întrebare cu desen

Pe imaginea ce aţi primit-o este reprezentat Discul X. Suprafaţa discului este gravată iar pe faţă are o imagine centrală a pământului
purtând inscripţii în opt limbi importante ale lumii. Textul inscripţionat pe avers este: „Limbile pământului: aceasta este o arhivă de peste
1.500 de limbi ale umanităţii asamblată în anul 02008 C.E. Măreşte de 1000 de ori pentru a descoperi peste 13.000 de pagini de
documentaţie a limbilor.”- Acest disc face parte din Proiectul X, ce are ca scop elaborarea unei biblioteci digitale a limbilor umanităţii
pentru generaţiile ulterioare. Ce am înlocuit cu X?

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_western


R-s: Rosetta (se acceptă răspunsul exact)
Comentariu: Proiectul a fost numit în cinstea localităţii în care a fost găsită piatra cu ajutorul căreia Jean-François Champollion a
descifrart heroglifele egiptene.
Sursa:http://www.kosson.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Arosetta-disk&catid=31%3Aproiecte&lang=ro
Autor: Rusu Alexandru, echipa Akuzativ

44) Numiţi, vă rog, categoria de produse la care se face publicitate în imaginea prezentată:

Răspuns: cască/căşti
Sursa: la necesitate poate fi prezentată
Autor: Sergiu Statii

45) Atenţie în întrebare este o înlocuire:
 Tinichigiii aveau un rol foarte important in armata mai ales in timpul bataliilor.In filmul "Napoleon" de Abel Gance,in batalia pentru
Toulon Bonaparte isi pierde toti tinichigiii astfel punind sub semnul intrebarii reusita campaniei ,insa e salvat de ploaia cu grindina.Ce am
inlocuit cu tinichigii?.

rs: tobosar/tobosarii
surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_%281927_film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Toulon_%281793%29
http://www.hpb.dk/artikler/gb/Young_and_Chatto-History_of_the_military_drum.pdf

46) Vizitind o insula Brejnev ordona tuturor bastinasilor sa iasa la o parada.Acesta urca pe platforma si isi incepe pledoaria. "Tovarasi
marinari a uniiunii sovietice" aici cineva il bate pe umar, Brejnev iritat continua "Tovarasi marinari a uniiunii sovietice",a doua oara
cineva il intrerupe si o voce  din spate ii spune lui Brejnev "Tovarase prim-secretar marinarii-au linii orizontale iar astea sunt verticale"
Peste un minut spunetine va rog cine a descris acest sistemul de insule pe una din care conform bancului a vizitat -o Brejnev.

R-s: Soljenitin

47) În total, sunt vreo 2500-2800 de tone. Deocamdată, nu se ştie unde va ajunge aceasta. Mulţi ţărani o cer pentru aşi proteja animalele
de fiare, de mistreţi. Alţii propun folosirea acesteia pentru construcţia podurilor. Dar ce substantiv  propriu este utilizat în legătură cu ea.

R/s: Prut
Comentariu: este vorba despre sarma ghimpata de pe Prut

48) (pentru prezentator: să pronunţe clar “îl”)
După cum cu toţii ştim bătrîneţea duce la schibarea unor roluri – de exemplu, la o vîrstă înaintată deja nu părinţii au grijă de copii ci copiii
încep a îngriji de părinţi.
Atenţie poezie de V. Romanciuc:
Un cîine batrîn, reumatic,
se plinge că îl (două cuvinte omise)
Continuaţi versul, ştiind că versurile nu rimează între ele:

R/s: “rod oasele”

http://www.kosson.ro/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_%281927_film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Toulon_%281793%29
http://www.hpb.dk/artikler/gb/Young_and_Chatto-History_of_the_military_drum.pdf


49) (Prezentatorul distribuie echipelor textul de mai jos)

Aveti in fata 3 relatari. Dar ce dispozitiv participa la deznodamantul acestora.

R/s: Desteptatorul.
Comentariu: acestea sunt relatari ale visurilor care anticipeaza zgomotul desteptatorului.
S: Interpretarea viselor. Sigmund Freud.

50)
Cu ce incearca sa se ocupe persoana din imagine?

R-s: sa danseze
Comentariu(de dorit sa fie citit:P): Nu intrebarile sunt de vina...:)

„ …îi văd pe săteni în haine de sărbătoare, cu cărtile de rugăciuni în
mîini, mergând la biserică. Este duminică si în curând va începe
slujba...merg la cimitirul din curtea bisericii, unde aud cum clopotarul se
urca in clopotnita si vad pe ea un clopot mare...”

„O frumoasă zi de iarnă. Am promis sa particip intr-o calatorie pe
sanii, dar trebuie sa astept pana cand nu sunt anuntat ca saniile au fost
pregatite. Mă îmbrac si mă urc în sanie. Dar încă nu ne pornim. În sfîrsit
hatsurile se intind si se aud clopoteii...”

“Văd cum servitoarea merge spre sufragerie cu un teanc de farfurii. - Fii
atentă îi spun. Le vei scăpa jos...Ea ajunge la prag si se impiedică.”


