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LAREME, Kernel Panic, Maktub, Boom 
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Runda 1 

Întrebarea 1 În Romanul Against the Day de Thomas Pynchon, acţiunea căruia are loc la răscrucea secolelor XIX si XX  
un personaj – pe nume Veikko – primeşte din ţara sa de baştină o carte poştală şi se plînge că chiar şi 
timbrele de pe aceasta sunt copii ale timbrelor autohtone. Ruşii le-au interzis pe cele locale, astfel că 
aceasta carte poştală e un Minneskort – o carte de memorii – o memorie a unei memorii. Comentatorii 
romanului au presupus că Pynchon a citit cuvîntul Mineskort pe el. Numiti-l prin 5 litere. 

Răspuns Nokia 
Comentariu Mineskort – se traduce din suedeză ca Memory Card. Suedia de sigur nu a era parte a Imperiului Rus in 

timpul cela. In schimb Finlanda era. Suedeza este una dintre limbile minoritare din Finlanda și 
comentatorii au presupus că acest cuvânt a putut fi citit de autor pe cel mai popular produs finlandez 
(dupa vodcă? ). Numele Veikko tot ar trebui s-ajute. 

Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 2 Conform unor observaţii, între anii 1550 şi 1850 pictorii foloseau culori mai sumbre, iar cerul în tablouri 
era în mare parte şi deseori înnorat. Acelaşi fenomen care a determinat aceste tendinţe în pictură i-a 
dăruit, conform unei teorii, un sunet excepţional viorilor Stradivarius. Numiţi fenomenul prin trei cuvinte. 

Răspuns Mica eră glaciară 
Comentariu  
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 3 Deși are peste 70 de ani, acest logo nu a suferit mari schimbări de-a lungul timpului. Reprezintă ceva 
intermediar între insigna unui polițist și un diamant, sugerând menirea de a proteja și faptul că acesta 
este de neînvins. Numiți elementul central al logoului. 

Răspuns S 
Comentariu Logoul Supermanului. 
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 4 Reprezentanţii acestei meserii erau numiţi în Anglia sec. XIX „ambasadorii Marocului”. Dar „Marocul” era 
doar un tip din ce foloseau ei în producţie. Conform proverbului englez, copiii lor rămâneau fără această 
producţie. Numiţi profesia. 

Răspuns Cizmar, ciubotar. 
Comentariu În română, pielea de tip Morocco se numeşte marochin 
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 5 

 
Aceste imagini sunt dintr-o serie de caricaturi ce scot in evidenta diferentele dintre cei doi. Al doilea îi 
scria primului: (citat) “părerea mea e că oligarhia de la putere va găsi metode mai puțin intense și 
costisitoare pentru a guverna și a-și satisface pofta de putere și aceste metode vor semăna cu celea pe 
care le-am descries eu în (trei cuvinte omise)”. Nu vă întrebăm cine sunt cei doi și nici cele trei cuvinte 
omise. Scrieți prin 4 caractere ce i-a trimis primul celui de-al doilea în 1949. 



Răspuns 1984 
Comentariu Primul – Orwell, al doilea – Aldous Huxley. Orwell ia trimis lui Huxley romanul, iar acesta i-a răspuns 

printr-o scrisoare în care compară cele două perspective distopice. Cele trei cuvinte omise – “Minunata 
Lume Nouă”, distopia lui Huxley 

Sursă http://www.lettersofnote.com/2012/03/1984-v-brave-new-world.html 
Autor LAREME 

Întrebarea 6 Iată o secvență dintr-o listă: 
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance de Robert Pirsig – 121.  
Gone With the Wind de Margaret Mitchell – 38. 
Dune de Frank Herbert – 23. 
Dubliners de James Joyce -22. 
 
Sincer sperăm că cunoașteți cărțile. Dar ce înseamnă cifrele?  

Răspuns Numărul de refuzuri de la edituri 
Comentariu  
Sursă http://entertainment.howstuffworks.com/arts/literature/14-best-selling-books-repeatedly-rejected-by-

publishers14.htm 
Autor BOOM 

Întrebarea 7 Maynard James Keenan solistul fromatiei Puscifer, la unul din concertele trupei de lângă lacul Oklahoma a 
propus să fie invitată o anumită personalitate pentru a inbunatăți considerabil showul. Dar ce 
personalitate? 

Răspuns Isus Hristos 
Comentariu Isus trebuia sa transforme apa din lac in vin. 
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 8 În Romanul Against the Day de Thomas Pynchon, echipajul unui aerostat cu numele sugestiv Bolshaia 
Igra, era cunoscut pentru bombardamentul ţintelor terestre cu blocuri de cărămizi. Peste un minut 
trebuie sa numiti prin 5 litere ceea la ce, conform comentatorilor romanului face referinta Pynchon. 

Răspuns Tetris 
Comentariu Capitanul echipajului chiar insista ca blocurile sa fie alcatuite anume din 4 cărămizi. 
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 9 In serialul Star Trek ei probabil mor cel mai des. Astfel chiar sa creat un termen generic care face referire 
la personaje neimportante care mor. 
Dar care este caracteristica lor principală? Statistici despre câți voluntari, susținători al lui Garibaldi au 
pierit - nu am găsit. 

Răspuns Aveau cămășile roșii 
Comentariu în star trek ofițerii de securitate de regula au camașile roșii, din pacate ei si au de suferit cel mai 

des.Sustinatorii lui Garibaldi din italia de sud la fel erau numiti camasile rosii. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Redshirts_(Italy) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Redshirt_(character) 
Autor  

Întrebarea 10 Pentru prima dată a fost folosită de către regizorul german Fritz Lang. Scopul său era de a crește la maxim 
suspansul scenei în care eroii filmul ''Frau im Mond'' (O doamnă pe lună), se aflau într-o racheta ce urma 
să își ia startul. În prezent aceasta se utilizează în multe alte domenii de activitate, iar psihologii afirmă că 
aceasta produce sentimentul de spaimă şi nelinişte. 
Exact peste un minut vă rugăm să o numiţi. 

Răspuns Numărătoarea inversă 
Comentariu  
Sursă  
Autor Maktub 
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Runda 2 

Întrebarea 11 Deseori, sindroamele psihologice sunt numite după personaje celebre. Astfel, infantilismul mai e numit 
sindromul Peter Pan, iar sentimentul de îndrăgostire, provocat de obstacole  - sindromul Romeo și 
Julietta. Unul dintre sindroamele obsesiv-compulsive, provocat de sentimente de vinovăție, are două 
denumiri. Ambele personaje care sunt un barbat si o femeie, au întreprins aceeași acțiune dar în timpuri 
diferite. Numiți personajele. 

Răspuns Pontiu Pilat și Lady Macbeth 
Comentariu S-au spălat pe mâini 
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 12 În Romanul Against the Day de Thomas Pynchon, se povestește despre o serie de Conferințe 
internaționale care se petrec anual începând cu 1895 și cărora, din motive practice, organizatorii au 
renunțat să le dea numere de ordine. În apropierea orașului în care se desfășoară conferința, personajele 
romanului urmăresc o priveliște ironică – o gunoiște de obiecte eșuate - ruginite și putrezite, răpuse de 
timp. Nu vă întrebăm tema conferințelor, dar ce eveniment a prilejuit prima conferință. 

Răspuns Publicarea romanului Mașina Timpului, de H.G. Wells. 
Comentariu Conferințele erau dedicate călătoriilor în timp. Dacă iei in serios această posibilitate nu are sens să dai 

numere de ordine conferințelor, fiindcă întotdeauna te poți întoarce în trecut pentru a organiza o nouă 
conferință. Mai târziu personajele vizitează o gunoiște de mașini ale timpului eșuate – distruse de chiar 
ceea ce trebuiau să stăpânească – timpul. 

Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 13 Conform unor credințe africane acest dans reprezintă tot ciclul vieții. 
Fiecare ciclu al dansului care devine tot mai complicat reprezintă triumful vieții asupra morții. 
Recordul mondial în practicarea acestui dans aparține unei femei originare din Trinidad și este 21.5 cm. 
Cum se numește acets dans? 

Răspuns Limbo 
Comentariu  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo_(dance) 
Autor LAREME 

Întrebarea 14 Un personaj al lui Pynchon spune ca ea este o calatorie în timp nereușită. Orwell atrage atentia că, in 
ciuda opiniei raspandite, ea nu e buna ci din contra - inexistentă. Într-un top publicat de revista Vip 
Magazin în 2004, ea este plasata pe locul 11, ceea ce nu poate sa nu-i placa echipei Maktub. Numiți-o. 

Răspuns Utopia 
Comentariu Orwell este autorul faimoasei anti-utopii 1984 vorbea astfel despre utopie (care se traduce ca loc care nu 

exista). In topul muzical al celor mai bune cântece din 2004, Piesa 11 Minut a formaței Utopia a ocupat 
locul 11. 11 minute –un roman de P. Coelho. Maktub e un cuvânt folosit de P. Coelho in Alchimistul. 
Coincidențele joacă un rol important în roman. Aptkhî! 

Sursă http://www.k-1.com/Orwell/site/work/essays/fun.html 
http://edurne-scott.suite101.com/review-of-paulo-coelhos-el-alquimista-a66946 
http://www.vipmagazin.md/top/Top_cele_mai_bune_piese/ 

Autor LAREME 

Întrebarea 15 Ce eveniment a cauzat schimbarea devizei de pe stema Spaniei din "Non plus ultra" (nimic mai departe) 
în "Plus Ultra"?  

Răspuns Descoperiea Americii de catre Columb 
Comentariu http://en.wikipedia.org/wiki/Plus_ultra_(motto) 
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 16 Pentru a rezolva această problemă actorii uneori sunt nevoiți să mănînce cuburi de gheață înainte de 
filmare? Pentru ce? 

Răspuns Ca să nu iasă aburi din gura 
Comentariu Uneori in filme sunt scene de vara care se filmeaza iarna. 
Sursă  
Autor  

Întrebarea 17 X  și Y se întâlnesc în 2 părți diferite ale unei cărți, ambii având abilități deosebite. Caricatura apărută pe o 
pagină adepților lui X, în care se arată cum acesta ar putea glumi pe seama abilităților deosebite ale lui Y, 
dacă cei doi s-ar întâlni, a provocat nemulțumiri în rândurile urmașilor lui X. Deși și despre capacitățile lui 
X sunt destule glume. Spre exemplu, una din ele spune că nu are sens să mergi cu X la pescuit. Dar ce face 

http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo_(dance)
http://www.k-1.com/Orwell/site/work/essays/fun.html
http://edurne-scott.suite101.com/review-of-paulo-coelhos-el-alquimista-a66946
http://www.vipmagazin.md/top/Top_cele_mai_bune_piese/
http://en.wikipedia.org/wiki/Plus_ultra_(motto)


Y în caricatură? 
Răspuns Merge pe apă 
Comentariu  
Sursă http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash4/431424_10150718029920396_287389245395_11484104_2138797582_n.jpg 
Autor Maktub 

Întrebarea 18 (Imagine) Acest poster de pe site-ul cracked.com ar fi o reclamă socială excelentă despre cât de greu e să 
scapi de droguri. Încercaţi să desenaţi cum a fost modificat acul seringii în acest poster. 

 
Răspuns 

Săgeata 
Comentariu  
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 19 Foiță cu text 

În romanul Țesut 

Viu . 10 x 10, Emilian Gălaicu-Păun vorbește despre efectul pe care îl avea în copilărie asupra 

protagonistului un portret,– care (citat) “se ținea-n văzduh prin puterea de penetrație a ochilor, deosebit de 

vii.” După care, autorul, menționând politica bilingvismului armonios promovat în RSSM, reproduce 

fragmentul din enciclopedie pe care-l aveți în față. Totodată naratorul spune că unul din cuvintele din acest 

text el l-ar scrie altfel folosind trei puncte. Reproduceți cuvântul în ortografierea sugerată de Gălaicu-Păun. 
Răspuns В.И.Л.ами; В.И.Л.-ами 

Comentariu Copilul era impresionat de privirea lui Vladimir Ilici Lenin 
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 20 Conform unei istorii de o credibilitate dubioasă când americanii au început producerea propriilor grenade 
ca prototip a servit un model englez. Unica diferență era dimensiunea si forma acesteia. Cărei activități i 
se datora noua formă a grenadei? 

Răspuns Baseball 
Comentariu Sa fie mai usor si comod de aruncat, toti baetii americani stiu sa arunce mingea din copilarie datorita 

baseballului. 
Sursă http://mi3ch.livejournal.com/2044611.html 
Autor  
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Runda 3 

Întrebarea 21 Intr-un episod al serialului 'Supernatural' eroul principal i-a spus prietenii sale ca tatăl său a plecat la 
vânătoare cu Jim, Jack si Jose. Peste un minut spuneți-ne măcar unul din numele de familie al prietenilor 
acestuia. 

Răspuns Daniels / Beam / Cuervo. 
Comentariu Jack Daniels, Jim Beam, Jose Cuervo. 
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 22 Denumirea acestora sa format prin juxtapunerea cuvintelor "ou" în japoneză și "ceas" în engleză. 
Interesant e faptul că cu câtă mai multă atenție le acorzi în copilarie cu atât mai puțină atenție e necesar 
să le acorzi ulterior.Numiți-i. 

Răspuns Tamagotchi 
Comentariu "たまご" (tamago) ou, "watch"(ウオッチ uocchi) ceas 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi 
Autor LAREME 

Întrebarea 23 Atenție în întrebare sunt înlocuiri: 

Pentru el, a doua a fost pe 16-17 august 1916. Nu știm când a fost pentru el prima și nici câte dintre acestea 

au fost, deși știm că a trăit cu actrița Eugenia Marian chiar și după ce s-au despărțit. Nu vă întrebăm ce am 

înlocuit prin prima și a doua. Cine este el? 
Răspuns Camil Petrescu 
Comentariu Pentru Camil Petrescu, autorul romanului “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, întâia 

noapte de război a fost pe 16-17 august 1916 când a fost repartizat pe front. Mai greu de spus când a fost 

pentru el ultima noapte de dragoste și câte au fost.  

Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 24 Această invenție îi aparține lui Silvan Nathan Goldman. Gândindu-se la modalități de creștere a 
vânzărilor, Goldman a văzut un scaun, i-a spus lemnarului să monteze pe acesta câteva elemente 
adăugătoare și astfel a revoluționat supermarketul. Numiți invenția lui Goldman. 

Răspuns Căruciorul de cumpărături 
Comentariu  
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 25 

 
Aveți în față cel mai important alineat din El. În celelalte părți figurează nepoții Hjalmar, Ludvig  

Emanuel, Mina, fratele Robert și fiicele sale, o oarecare doamna Brand și alții. Finalul este mai sumbru și 

vorbește despre tăiatul venelor și crematoriul. Ce este el? 
Răspuns Testamentul lui (Alfred) Nobel 
Comentariu  
Sursă http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.html 
Autor LAREME 

Întrebarea 26 Recent, pe site-ul lookatme.ru a apărut un articol, în care se trec în revistă filme cu o anumită tematică. În 
top au intrat filmele: Milk (Milk), Our brand is crisis (Brandul nostru e criza), Recount (Renumărare), 
Primary colours (Culorile de bază), Citizen Kane (Cetățeanul Kane). Numiți data publicării articolului. 

Răspuns 5 martie 
Comentariu Filmele sunt despre alegeri fraudate. 5 martie – a doua zi după alegerile prezidețiale din Rusia, ziua când 

au fost anunțate rezultatele. 
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 27 Doar nouă dintre ei se disting prin această particularitate. Iată câteva exemple: epopea de pe Don, Les 

Thibaut, Țăranii, Rodul Pământului, Primăvara Olimpică, O Istorie a Romei. Numiți cel puțin una din cele 

3 rămase - știind că e vorba de 2 familii bogate și un singuratic sărac. 
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Răspuns Bătrânul și marea, Forsyte Saga, Buddenbrook 
Comentariu Doar 9 din 108 laureați ai premiului Nobel pentru literatură au fost scoși în evidență de Academia Suedeză 

nu doar pentru întreaga activitate dar și opere concrete. După părerea autorului întrebării cele trei opere 

omise din listă, ale lui Hamingway, Golsworthy si Mann, sunt cele mai cunoscute 
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 28 În timp ce analiza o posibilă nouă locuință, eroul unui roman, a observat pe cadă un fir de păr. 
Plin de îndoieli, acesta vede în acel fir un semn. Peste un minut spuneți-ne ce 2 cuvinte au fost omise din 
textul de mai sus. 

Răspuns De întrebare 
Comentariu  
Sursă Lolita, Nabocov 
Autor BOOM 

Întrebarea 29 În această vastă listă de pe wikipedia.com putem găsi urmatoarele perechi: 
1840:  Prințul Louis Napoleon - nepotul lui Napoleon Bonaparte și Charles Léon - copil neligitim deal lui 
Bonaparte. 
1870:  Édouard Manet - pictor si Louis Edmond Duranty - critic de artă. 
1897:  Marcel Proust, scriitor si Jean Lorrain, jurnalist. 
dar cum se numește această listă? 

Răspuns Lista duelurilor 
Comentariu  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_duels 
Autor LAREME 

Întrebarea 30 M e precum o săritură de pe un acoperiş înalt, spune un proverb tibetan; o reamintire despre faptul că, în 
cele din urmă, oricum, vei afla W. Raspundeti in orice ordine ce am inlocuit cu W si M. 

Răspuns Adevarul, minciuna. 
Comentariu  
Sursă  
Autor LAREME 
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 Runda 4 

Întrebarea 31 Este curios faptul că prima a început pe 22 februarie, iar cea de-a doua pe 18 Decembrie. Între cele două 

sunt peste 160 de ani dar și o diferență geografică. Numiți-le. 
Răspuns "Primăvara popoarelor" (1848), Primăvara Arabă (2010) 
Comentariu  
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 32 Bruce Li spunea: „Mişcă-te ca apa, rămâi nemişcat ca oglinda, răspunde ca X-ul ”. Peste un minut 

numiţi ce este X, ştiind că o cameră fară X se foloseşte pentru a imita un spaţiu nelimitat. 
Răspuns Ecou 
Comentariu  
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 33 Deși nu este  nici de natură utilitară și nici pragmatică  X caracterizează o gama larga de activități atribuite 
atât oamenilor cât și animalelor. Mulți oameni de știință și filosofi și-au dedicat lucrările descrierii lui X. 
De exemplu, Schiller spunea: „X este o delectare asociată cu forța in exces în lipsa de preocupări 
externe”. A Gross a atribuit aceasta necesitate  animalelor superioare. Despre ce este vorba? 

Răspuns X- jocul 
Comentariu  
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 34 Prima a apărut pe dealul Morro de Castello la răscrucea secolelor 19 și 20 când familiile soldaților întorși 

dintr-o campanie militară au venit în oraș să-și cerșească salariile. Denumirea lor provine, probabil nu 

întâmplător, de la numele portughez al unui copac cunoscut pentru iritațiile pe care le provoacă pielii. Una 

din ele a devenit cunoscută după 2002 deși de regulă sunt mai degrabă uitate de Dumnezeu. Ce sunt ele? 
Răspuns Favelas 
Comentariu acțiunea filmul City of God (Orașul lui dumnezeu) are loc în favela Cidade de Deus din Rio de Janeiro. 

Favelas sunt cartiere sărace de cocioabe din America Latină (mai ales din Brasilia, mai ales – Rio de 

Janeiro) cu condiții igienice precare și criminalitate răspândită. 
Sursă  
Autor LAREME 

Întrebarea 35 La unul din cazurile de judecată conduse de  Ōoka Tadasuke, un cîrciumar îl acuza pe un student că 
ultimul îi fura mirosul plăcut al mîncării pregătite de el pentru a-și face mîncarea  mai gustoasă. La 
sfărșitul audierilor, judecătorul i-a ordonat studentului să mute banii pe care îi avea dintr-o mînă în alta, 
și a concluzionat că datoria a fost plătită. Dar in ce consta prețul plătit de student? 

Răspuns Sunetul banilor. După sens. 
Comentariu  
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 36 

 
Aveți în față desenul unui scriitor realizat după citirea unei lucrări de alt scriitor. Numiț-ii pe ambii. 

Răspuns Vladimir Nabokov, Franz Kafka. 
Comentariu Pe lângă faptul ca era scriitor Nabokov mai era și pasionat de insecte. Astfel la citirea Metmorfozelor de 

Franz Kafka acesta era foarte interesat de ce specie e gândacul. Din presupunerile lui Nabokov el ar fi 
trebuit să arate aproximativ așa. 

Sursă http://victorian.fortunecity.com/vermeer/287/nabokov_s_metamorphosis.htm 
Autor LAREME 

Întrebarea 37 George Orwell a caracterizat-o drept una dintre cele mai hidoase clădiri din lume și și-a exprimat regretul 

că anarhiștii nu au spulberat-o, dând astfel dovadă de prost gust. Numiți-o 
Răspuns Sagrada Familia 
Comentariu După cum se știe, Orwell a participat în Războiul Civil Spaniol în care un rol important l-au jucat 

anarhiștii. Una dintre cele mai cunoscute opere ale sale este Omagiul Cataloniei. Catedrala Sagrada  

Familia se află în Barcelona, capitala Cataloniei. 
Sursă http://alistairrobinson.co.uk/the-architecture-of-antoni-gaudi/ 
Autor LAREME 

http://victorian.fortunecity.com/vermeer/287/nabokov_s_metamorphosis.htm
http://alistairrobinson.co.uk/the-architecture-of-antoni-gaudi/


Întrebarea 38 Care este, în opinia lui Louis Hector Berlioz, cel mai bun profesor, în ciuda faptului că el își omoară toți 
discipolii? 

Răspuns Timpul 
Comentariu Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate, el îşi omoară toţi elevii 
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 39 

 
Cum se numeste englezul din imagine, care pentru prima data gusta martini? 

Răspuns Charles Dickens 
Comentariu  
Sursă  
Autor Maktub 

Întrebarea 40 În urma câtorva studii asupra infanților, psihologii francezi făcut o concluzie care a provocat suspiciuni 
cercetătorilor din alte țări. Aceștia au repetat experimentul și, într-adevăr,  au constatat altceva - sugarii 
se alaptează cu mai multă poftă dacă aud limba maternă. Dar care era concluzia psihologilor francezi? 

Răspuns sugarii se alaptează mult mai activ dacă aud limba franceză / sugarilor le place limba franceză 
Comentariu  
Sursă http://oyc.yale.edu/transcript/310/psyc-110 
Autor Maktub 
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Runda 5 

Întrebarea 41 

 
Aveți în față o compoziție sculpturală de pe fațada bisericii Sagrada Familia din Barcelona dedicată 

Patimilor lui Hristos, proiectată de Antonio Gaudi. Ghidurile turistice dar și mulți vizitatori admit 

posibilitatea că El s-a inspirat anume de la Gaudi când i-a creat pe Ei. Această posibilitate nu poate fi 

exclusă dat fiind abundența motivelor religioase în lucrările Lui. Nu vă întrebăm cine sunt Ei, dar cine este 

El. 
Răspuns George Lucas 

 
Comentariu Se zice că Lucas ar fi recunoscut că s-a inspirat din figurile soldaților lui Gaudi când crea imaginea pentru 

startroopers 

Sursă http://alistairrobinson.co.uk/the-architecture-of-antoni-gaudi/ 
Autor LAREME 

Întrebarea 42 James Simpson a devenit vestit datorită faptului că a observat capacitățile anestezice a cloroformului și a 
început utilizarea acestuia la naștere. Biserica evident sa împotrivit citând biblia : "Voi mări foarte mult 
suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii".Contraargumentul lui Simpson însa a fost unul 
întradevar puternic. Dar care era acesta? 

Răspuns Înainte să o creeze pe eva dumnezeu l-a trimis pe adam într-un somn adânc. După sens. 
Comentariu geneza 2:21 atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit 
Sursă http://www.bibliaonline.go.ro/Biblia/Rom/Geneza0.htm#1 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Young_Simpson 
http://mi3ch.livejournal.com/26645.html  

Autor LAREME 

Întrebarea 43 Conform unei versiuni, această expresie în limba engleză provine de la cuvântul latin „catadupa”, care 
însemna cascadă. Expresia este și denumirea unuia dintr evenimentele anuale, organizate de Asociația 
împotriva Cruzimii din Chicago (Anti-Cruelty Society). Numiți expresia engleză. 

Răspuns It’s raining cats and dogs. 
Comentariu  
Sursă http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/rainingcats.html  

http://www.anticruelty.org/itsraining/ 
Autor Maktub 

Întrebarea 44 În cartea ”Scrisori Chinei Antice” de Herbert Rosendorfer un mandarin din China Antică 
nimerește în Munchenul zilelor noastre. La începutul șederii sale el nu reșește să deosebească oamenii 
după un criteriu fundamental, fiindcă nici hainele nici comportamentul lor nu depind de acest parametru. 
Unica deosebire care a observat-o este că în anumite condiții unii din ei le utilizează pe cele negre iar alții 
pe cele colorate.  Dar ce anume folosesc ei? 

Răspuns Umbrele 
Comentariu Mandarinul nu vedea diferența dintre bărbați si femeile din oraș. 
Sursă  
Autor BOOM 

http://alistairrobinson.co.uk/the-architecture-of-antoni-gaudi/
http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/rainingcats.html
http://www.anticruelty.org/itsraining/


Întrebarea 45 

 
Din nou Sagrada Familia. În poza pe care o aveți în față, Ea nu se vede. Într-un alt sens, Ea a fost pentru 

prima dată menționată în 1936, de Generalul Naționalist Emilio Mola. Numiți-o prin 3 cuvinte. 
Răspuns Coloana a cincea 
Comentariu În poză se văd doar 4 coloane ale fațadei. În timpul asediului Madridului de către forțele naționaliste, în 

războiul civil Spaniol, Mola s-a referit la locuitorii orașului ca fiind coloana a cincea a armatei sale. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_column 
Autor LAREME 

Întrebarea 46 Dupa ce a construit orasul Ervandachert regele armean Ervand a instalat în centrul acestuia o statuie care 
îl reprezenta pe el însuși cu o moneda de aur în mână. Dar care era simbolismul monedei din mână? 

Răspuns Era unica monedă care i-a mai rămas după construcția orașului. 
Comentariu  
Sursă http://bd.uz/718.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4 
Autor LAREME 

Întrebarea 47 Inexistența acestuia  era simțită de marinari în special în timpul călătoriilor de la Vest spre Est sau invers. 
Iar după ce în 1707, anume din cauza lipsei lui, în regiunea insulelor Scilly au fost distruse 4 corăbii 
britanice și au murit peste 2000 de soldați, guvernul Britanic a anunțat premiu de 20 000 de lire pentru 
cel care ar îl va inventa. 

Răspuns Ceas exact 
Comentariu  
Sursă http://library.thinkquest.org/C008179/historical/basichistory.html 

http://www.mobi.ru/Articles/4089/CHetvertoe_izmerenie_Istoriya_chasov_ot_Solnca_do_atoma.htm 
Autor Maktub 

Întrebarea 48 El nu a fost niciodată în acest oraș. Totuși unul dintre cele mai importante situri turistice din acesta este un 

cap mare din bronz al Lui, căruia localnicii îi spun Charlie. Un alt sit este Turnul Roșu, deși acesta nu are 

legătură cu El, fiind construit în secolele 12-13. Nu vă întrebăm cine este EL. Ce denumire a primit orașul 

în 1953. 
Răspuns Karl-Marx-Stadt 
Comentariu Este vorba de orașul Chemnitz, care intre 1953 si 1990 a purtat denumirea de Karl-Marx-Stadt 
Sursă http://wikitravel.org/en/Chemnitz 
Autor LAREME 

Întrebarea 49 Conform lui N. Petrescu-Redi ambii au făcut același lucru privind într-o baltă, doar că în cazul celui de al 
doilea balta era de sânge. Numiți-i pe ambii. 

Răspuns Narcis, Marte 
Comentariu Narcis s-a îndrăgostit de sine privindu-şi chipul într-un râu, Marte - într-o baltă de sânge. 
Sursă  
Autor Kernel Panic 

Întrebarea 50 

 
Autorul întrebării este de părere că el a fost ungur. Numiți-l! 

Răspuns Zorro! 
Comentariu  
Sursă  
Autor LAREME 
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