Campionatul XX
Etapa Kapra, Majadahonda, Eliade, Indigo
Superliga și Ligi

Întrebarea 0.
Fotbalistul englez Paul Gascoine a făcut asta după ce a fost eliminat în timpul partidei dintre Anglia și
Germania, de la Campionatul Mondial din Italia din 1990. Michael Jordan a făcut acest lucru după câștigarea
campionatului NBA cu echipa Chicago Bulls, în 1994. Elvis Presley a făcut asta de mai multe ori în public,
lucru ce i-a determinat pe ziariștii americani să-i dea porecla ”pistolul cu apă”. Ce au făcut toți acești oameni?
Răspuns: Au plâns
Comentariu: http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/dictionar/personalitati-care-au-plans-in-public
Autorul: Echipa Kapra
Runda 1
1. Japonezii LE numesc Kaibun. Iată un exemplu de kaibun: „Ta-ke ya-bu ya-ke-ta” – în traducere ”dumbrava
de bambus a ars”, sau „Wa-ta-shi ma-ke ma-shi-ta-wa” în traducere ”Am pierdut”. Dar cum numim noi echivalentul lor în limbile occidentale?
Raspuns: Palindroame.
Comentariu: Japonezii se refera la sunete pe cind noi la caractere.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Kaibun
Autor: Barbarosie Alexandru.
2. În pofida unei păreri generale, EA nu este creația unui singur om. Lista celor care au contribuit îi cuprinde
pe Domènec Sugrañes i Gras, Francesc Quintana, Isidre Puig Boada, Lluís Bonet i Gari şi Francesc Cardoner.
Este posibil ca lista să fie încheiată de Jordi Bonet i Armengol peste vreo 15 ani. Lista a fost deschisă în 1882
de Francisco de Paula del Villar, dar peste puţin timp altcineva i-a preluat locul, făcând modificări radicale.
Cum se numea acest altcineva?
Răspuns: Antonio Gaudi
Comentariu: Este lista arhitecţilor principali ai bisericii Sagrada Familia din Barcelona, construcţia căreia a
început în 1882. Conform unor estimări, construcţia bisericii s-ar putea încheia în 2026. Actualul arhitect este
Jordi Bonet i Armengol. În mod obişnuit, drept arhitect al edificiului este numit Antonio Gaudi.
Autor: Echipa Kapra
3. În familia mea galben-neagră şi extrem de gălăgioasă, eu sunt Tată. Copii pe care-i concep cu partenera
mea nu-mi seamănă deloc, în schimb copii pe care soţia mea reuşeşte să-i aducă pe lume singură îmi seamănă
leit. Dacă v-aţi dat seama din ce familie fac parte, scrieţi cine sunt.
Răspuns: Trântorul
Comentariu: În stupul de albine (familia galben-neagră şi gălăgioasă) ouăle reginei care sunt fecundate de
trântori(tată) dau naştere la albini lucrătoare în timp ce ouăle nefecundate aduc pe lume alţi trântori.
Autor: Anatol Ursu
4. Craterul vechiului vulcan Rano Raraco este format dintr-o rocă dură la suprafaţă, dar poroasă în interior. În
acest crater s-au descoperit sute de nişe pustii şi încă 400 de nişe negolite. Dar pe ce insulă se află vulcanul
Rano Raraco?
Răspuns: Insula Paştelui
Comentariu: Nişele au rămas de pe urma sculptării direct în piatră a celebrelor statui moai de pe Insula
Paştelui. Vreo 400 de moai încă se află neterminaţi în roca vulcanului.
Autor: Echipa Kapra

5. Belaruşii au X mare, dar n-au x mic. Ucrainenii n-au X mare, dar au x mic. Ruşii au şi X mare, şi x mic.
Chiar dacă noi nu le utilizăm, în Moldova circulă şi X mare, şi x mic. Ce sunt X mare şi x mic?
Răspuns: Rublele şi copeicile.
Comentariu: Care circulă în Transnistria.
Autor: Barbarosie Alexandru, redactat de echipa Kapra.
Sursa:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
6. (material de distribuit)
Sperăm că recunoașteți pe cineva în aceste portrete. Pentru a primi un punct, va fi suficient să răspundeți cine
este reprezintat pe măcar unul dintre ele.

Răspuns: (Giovanni) Boccacio
Autor: Echipa Kapra.
Comentariu: Autorul „Decameronului” este arătat în 10 ipostaze.
Sursa: Google Images
7. O copertă a revistei ”Standard”, dedicată începutului cursei pentru alegerea șefului statului în Franța, îi
prezintă pe cei trei candidați principali, Francois Hollande, Nicolas Sarkozy și Marine Le Pen, într-o ipostază
neobișnuită. Francois Hollande, de exemplu, este îmbrăcat în galben. Răspundeți, în limba franceză, ce titlu
din trei cuvinte poarta această ediție a revistei.
Răspuns: Tour de France
Comentariu: Precum cicliștii, candidații încep turul Franței.

Autor: Echipa Kapra.
8. (material de distribuit)
Iată un fragment din poezia Cine Moare, de Martha Medeiros
Moare câte puţin cine evită pasiunea,
cine preferă negrul pe
şi ........ pe _ în locul unui vârtej de emoţii.
În acest fragment am acoperit patru cuvinte, dintre care unul foarte scurt. Scrieți aceste patru cuvinte.
Răspuns: negrul, alb, punctele, i
Autor: Echipa Kapra.

9. Atenţie. În întrebare există înlocuiri.
În anul 1918, împăratul Carol II a tăiat cu bărdiţa actul de abdicare, pentru orice eventualitate. Astăzi, nimeni
nu ne-ar permite să tăiem cu bărdiţa buletinul de identitate, sau orice alt document. Ştiind că tăiatul cu bărdiţa
nu l-a ajutat pe Carol să se întoarcă la tronul României spuneţi ce am înlocuit tăiat şi bărdiţă?
Răspuns: Semnat, creionul
Comentariu: Carol II a semnat actul de abdicare cu creionul în speranţa că va reuşi să recapete puterea. Nu se
acceptă „scris cu creionul”.
Autor: Anatol Ursu
10. (material de distribuit)
Un anumit site în secţiunea „cuvântul zilei” ilustrează anumite cuvinte. Ce cuvânt de origine rusă, deseori
utilizat la începutul anilor 90 ai secolului trecut în Republica Moldova este ilustrat în această imagine.

Răspuns: Mancurt
Autor: Echipa Kapra.

Runda 2.
11. Atenţie, ghicitoare franceză. Când deschid ochii, cracăn picioarele, însă tai imediat avântul celui care îmi
face avansuri. Ce sunt?
Răspuns: Foarfecele
Autor: Echipa Kapra.
12. În 1922 Thea Gabriele von Harbou s-a căsătorit a doua oară. Din această căsătorie au ieşit, printre altele, şi
două realizări, denumirile cărora încep cu aceeaşi literă, iar una dintre denumiri este cu 9 litere mai lungă
decât cealaltă. Scrieţi denumirile ambelor realizări.
Răspuns: M, Metropolis
Comentariu: Thea Gabrielle von Harbou a fost soţia lui Fritz Lang, ea a scris scenariile pentru filmele M şi
Metropolis
Autor: Echipa Kapra.
13. Atenţie, întrebarea 13. La ruși alfa este beta dracului. La englezi alfa este beta brutarilor. Asocierea
englezilor provine din Anglia medievală, unde pentru amăgirea consumatorului, brutarului i se putea tăia
mâna, iar pentru a evita acest lucru mulți brutari ofereau clienților alfa în loc de beta. Ați auzit alfa foarte
recent. Vă rugăm să numiți beta cu un cuvânt de origine neogreacă.
Răspuns: Duzină
Criteriu: Doar răspunsul exact
Comentariu: 13 este duzina dracului la ruși. La englezi 13 este duzina brutarilor, care ofereau 13 bucăți în loc
de 12 clienților pentru a evita acuzațiile de înșelăciune.
Autor: Victor Sterpu, adaptat de echipa Kapra
14. (material de distribuit)
Iată o epigramă de Alexandru Clenciu, în care am omis două cuvinte. Restabiliţi ambele cuvinte.
Eu în ideea mea persist
Deşi, concret, dovada-mi scapă,
Că Vlad a fost epigramist
De vreme ce-i ______ în ______!
Răspuns : Trăgea, țeapă
Comentariu: Este vorba de Vlad Ţepeş
Autorul: Echipa Kapra
15. În filmul Forrest Gump, eroul principal revine dintr-un turneu de ping-pong din China socialistă şi este
invitat la televiziune alaturi de un alt învitat. Dialogul dintre cei trei din platou:
Prezentatorul: Cu ce se aseamana China?
Forrest: În China oamenii nu au nimic,nimic.
Invitatul: Nu au proprietate?
Forrest: În China oamenii nu îmblă la biserică.
Invitatul: Nu este religie.
Prezentatorul: E greu de imaginat!
Restabiliţi replica invitatului?
Răspuns: It’s easy if you try.
Comentariu: Este o scena satirică unde se prezintă modul în care a fost creată piesa „Imagine” de John Lenon.
Autor: Eugen Bocancea

16. Iată o ghicitoare despre Bombix Mori: „Roade, toacă, taie frunză, / tot punând pe el osânză, / țese-ntruna
ca zălud, / un şoşon din foi de dud.” Atenţie, întrebare dublă: răspundeţi cum îl numim noi pe Bombix Mori
şi scrieţi cuvântul iniţial în care noi am înlocuit de două ori aceeaşi literă.
Răspuns: Viermele de mătase, cocon
Autorul: Elena Malec, adaptat de Echipa Kapra
17. Într-un episod al serialului Futurama se întâmplă multe lucruri interesante. Dar întrebarea noastră nu este
despre asta. Atenție, bliț dublu.
a. Cum se numește revista conceptuală care a câștigat în 2008 premiul internațional ”Chimera” pentru cel mai
bun design de revistă?
b. A doua parte a numelui ei lung este chandra. Scrieți prima parte.
Răspuns: Futu, Rama
Autor: Echipa Kapra
18. Iată un fragment din cartea „Omul fără chip”, o biografie a lui Vladimir Putin, în care se vorbeşte despre
tatăl acestuia în perioada de după război: Pare destul de probabil ca Vladimir Putin senior să fi rămas în aşa
numita rezervă activă, un grup uriaş de ofiţeri ai poliţiei secrete ce aveau slujbe normale, dar şi informau – cu
plată – KGB-ul. S-ar putea explica astfel relativa prosperitate a familiei Putin: căbănuţa, televizorul şi cuvânt
omis – mai ales acelaşi cuvânt omis. Restabiliţi cuvântul omis de două ori.
Răspuns: Telefonul
Comentariu: Vladimir Putin senior avea nevoie de telefon pentru a informa, dar telefonul mai era şi un obiect
de lux în anii de după război.
Autor: Echipa Kapra
19. George Sand o descria astfel: o regină prostituată care urcă și coboară după toate rolurile, care se
deghizează, se împodobește, se preface, se eclipseaza; este o pedantă care are un răspuns la toate, care a
prevăzut totdeauna totul și care ia o mie de forme ca să aiba dreptate. Cu toții o avem și deși ne este comună,
la fiecare e diferită. Ce este EA?
Raspuns: Limba
Autor: Victor Sterpu
20. Un anumit site în secţiunea „cuvântul zilei” ilustrează anumite cuvinte. Ce nume propriu românesc
provenind probabil de la un cuvânt sârb care înseamnă „cumnat”, este ilustrat prin această imagine?

Răspuns: Dragobete
Autor: Echipa Kapra

Runda 3
21. Atenție, în unul dintre cuvintele acestei întrebări am schimbat o literă.
Se poate spune că diferența dintre prima și a doua este că prima este Populată. De asemenea, se poate spune
că prima are o populație de 56 de ori mai mare decât a doua. Ce este prima și ce este a doua?
Răspuns: Republica Populară Chineză și Republica Chineză
Comentariu: Prima este Republica PopulaRă Chineză, iar a doua este Republica Chineză (Taiwan). Populaţia
Republicii Chineze este de 23 milioane de oameni, iar cea a RPC – 1,3 miliarde de oameni.
Autor: Echipa Kapra, după o idee de Serghei Pântea
22. Potrivit unei legende persane, o femeie măritată se pieptăna în faţa oglinzii, când socrul ei se întoarse fără
veste. Ea s-a speriat şi, neterminându-şi pieptănatul, a evadat. Nu vă întrebăm ce s-a întâmplat mai departe cu
femeia, dar vă rog să ne spuneţi în ce copac a găsit-o un moldovean?
Răspuns: Tei
Comentariu: Femeia şi-a luat zborul cu pieptănul prins în cap şi s-a transformat în pupăză.
Autor: Echipa Kapra
23. Într-o carte de analiză financiară, autorul, făcând referire la resursele umane ale unei companii,
parafrazează un proverb familiar la Washington DC, zicând: ”un piper aici, un piper dincolo și cât de curând
vorbim de bani adevărați”. Ce cuvânt am înlocuit cu piper?
Răspuns: Salariu
Comentariu: Cuvântul ”salariu”, din câte se știe, provine de la cuvântul ”sare”.
Autor: Echipa Kapra
24. Iată textul unei scrisori primite pe poșta electronică. Restabiliți cuvântul omis în limba rusă sau română,
dacă în limba română cuvântul sună aproape la fel ca în rusă.
Hello,
How are you doing?I hope all is well.
My name is miss Stella, i just viewed your profile and i want to be your good friend, i will tell you more about myself and send you
my photos.
Yours lovely fan
Stella.
---------------Здравствуйте,
Как вы делаете? Я надеюсь, что все будет хорошо.
Меня зовут мисс Стелла, я просто рассматривать ваш профиль, и я хочу быть вашим хорошим другом, я скажу вам
больше о себе и отправить вам мою фотографию.
Ваш прекрасный вентилятор
Стелла

Răspuns: Ventilator
Autor: Echipa Kapra
25. În evul mediu, acest oraș se numea Râbniţa. Numele actual se traduce în limba română drept ”sub delușor”
sau ”sub movilă”. Se poate spune că orașul este înconjurat de un munte. Despre ce oraș este vorba?
Răspuns: Podgorica
Comentariu: Podgorica este capitala Muntenegrului, de care este înconjurat. Numele Podgorica a început să
fie folosit din 1326. Din 1946 până în 1992, orașul se numea Titograd în onoarea lui Josip Broz Tito, expreședintele Iugoslaviei.
Autor: Echipa Kapra

26. Intr-un film o parte a actiunii se desfasoara într-o zona turistică. Într-una din scene un tanc intră într-un
hotel mic. Clădirea se desprinde de pământ și în cele ce urmează tancul se deplasează cu hotelul peste el.
Numai ajungând aproape de malul mării, tancul se desprinde de hotel și se deplasează mai departe singur,
căzand în apă. În acest moment, proprietarul hotelului iese din clădire cu un obiect în mână și îl lipește pe
fațada hotelului. Despre ce obiect este vorba?
Raspuns: O stea
Comentariu: Hotelul se transformă din hotel cu două stele în hotel cu trei stele pentru că este mai aproape de
litoral. Filmul „Tintin”.
Autor: Echipa Kapra
27. Atenţie, bliţ triplu.
a. În geologie și paleontologie, anume cu aceste două litere se notează o mie de ani.
b. Numele lui adevărat este Ricardo Izecson dos Santos Leite și a devenit cetățean al Italiei în februarie
2007. Nu se știe dacă va deveni și cetățean al Spaniei. Numiți-l.
c. Anume așa râd fetele din Korea când bat pe cineva la jocuri de calculator. Cum?
Răspuns: Ka, Kaka, Kakaka
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Kakaka
Autor: Echipa Kapra
28. (material de distribuit)

Acest fragment dintr-un ansamblu monumental din Portugalia, din care am șters o parte, prezintă o scenă care
se întâmpla într-o altă țară europeană la sfârșitul secolului XIX. Numiți țara.
Răspuns: Austria
Comentariu: Scena îl reprezintă pe Sigmund Freud cu un pacient.

Autor: Echipa Kapra
29. Atenție, o ghicitoare franțuzească. La orice vapor, EL este orientat din spate în față pe o parte a vaporului
și din față în spate pe cealaltă parte a vaporului. O parte a CELUI care a aparţinut celui mai mare vapor
construit vreodată a fost GIGANTIC. Numiţi-L.
Răspuns: Numele
Autor: Echipa Kapra
Comentariu: Iar numele celui mai mare vapor a fost Seawise Giant. Giant se traduce ca GIGANTIC.
Sursa: http://travelers-way.com/Curiozitati/top_20_vapoare.html

30. Un anumit site în secţiunea „cuvântul zilei” ilustrează anumite cuvinte. Ce cuvânt de origine rusă, foarte
familiar locuitorilor Republicii Moldova, prezent în România între anii 1950 şi 1968, este ilustrat prin această
imagine?

Răspuns: Raion
Comentariu: RAIÓN, raioane, s. n. 1. Unitate teritorial-administrativă în România (între 1950 și 1968) în
cadrul unei regiuni sau a orașului București. 2. Parte a unui magazin unde se găsesc mărfuri de același fel.
[Pr.: ra-ion] – Din (1) rus. raion, (2) fr. rayon.
Autor: Echipa Kapra

Runda 4
31. În lista X-lor români de pe wikipedia sunt cinci elemente. În lista Y-ilor români de pe wikipedia sunt cu
mult mai multe nume, printre care şi Lucian Blaga, Titu Maiorescu şi Mircea Eliade. Este interesant de
remarcat faptul că EL nu se regăseşte nici printre X, nici printre Y, deşi a fost numit şi X şi Y. Despre cine
este vorba?
Răspuns: Dmitrie Cantemir
Comentariu: În istoria României au fost 4 regi, dar regele Mihai a avut două domnii, de aceea el este inclus de
două ori în listă. Dimitrie Cantemir a fost supranumit Rege între Filozofi şi Filozof între Regi.
Autor: Echipa Kapra, după o idee de Anatol Ursu.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Rom%C3%A2niei
32. Ea s-a născut în 1972 în Zvenigorod. În articolul despre ea de pe wikipedia fotografia datează din 1984.
Nu știm dacă în 1984 ea știa că în viitor va deveni biotehnolog. Nu vă întrebăm cum se numeşte ea, ci vă
rugăm să scrieţi pe foiţe cuvântul de origine greacă care serveşte drept denumire pentru site-ul pe care găsim
cea mai multă informaţie despre ea.
Răspuns: Mielofon
Comentariu: Ea este Natalia Muraschevici, în trecut Natalia Guseva, cea care a jucat rolul Alisei Selezniova
din filmul „Gost’a iz budushego”.
Autor: Echipa Kapra
33. (material de distribuit)
Aveţi în faţă un fragment dintr-o poezie critică la adresa partidului de guvernământ din România. Scrieţi cu
exactitate cele două cuvinte lipsă.
Au re-făr’mat economia
De-au dat-o şi de pe butuci
Acum ne pun şi xxxx xxxxx
Re-structurând chiar România...
Răspuns: nouă cruci
Sursa: http://mihailcalinescu.blogspot.com/2011/06/antioda-pd-l.html
Comentariu: Cei cinci de nouă reprezintă nouă cruci.
Autor: Echipa Kapra
34. În sezonul 9 sitcomul „Seinfield” a ajuns la cele mai înalte cote ale popularităţii, dar Jerry Seinfeld a decis
să închidă serialul în acel moment. Explicând acest fapt, Jerry a făcut referinţă la EI. Numiţi-i.
Răspuns: The Beatles
Comentariu: The Beatles s-au destrămat în al nouălea an de existenţă, de asemenea la cele mai înalte cote ale
popularităţii.
Autor: Echipa Kapra.
35. Iniţial această companie vindea săpun şi făina. În 1892, fondatorul a început să includă un produs în
calitate de cadou împreuna cu făina. În rezultat, produsul a ajuns cu mult mai popular decât făina, iar
compania cu timpul şi-a schimbat producţia de bază. In 1920 una dintre reclamele noului produs era: „5 cenţi
bucata înainte de razboi. 5 cenţi bucata în timpul razboiului. 5 cenţi bucata acum. Gustul durează, la fel şi
preţul”. Nu vă rugăm să ne spuneţi numele companiei, este suficient să numiţi noul produs.
Răspuns: Guma de mestecat
Criteriu: Juicy\Fruit Spearmint\Doublemint
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Wrigley_Company
Autor: Barbarosie Alexandru.

36.
Ne-am gândit să facem din această întrebare un bliț dublu, dar ne-am răzgândit. Conform versiunii neoficiale
a descifrării acestor glife, prima constă din două litere M compilate simbolizând planeta Mercuriu, a doua
glifă se roteşte împotriva acului ceasornicului la fel ca şi Venus, iar a treia glifă e cifra romană 3, simbolizând
planeta a treia de la soare – Pământul. Nu vă întrebăm ce simbolizează a patra glifă, dar vă rugăm să ne
spuneți cum se descifrează primele trei glife în versiunea oficială.
Răspuns: 30 seconds to
Comentariu: Glifele reprezintă logoul formaţiei americane 30 seconds to Mars. Prima glifă este formată din
cifrele 3 şi 0, a doua glifă ar aminti de un ceas, deci de secunde, iar în a treia glifă trebuie să vedem spaţiile
albe, care sunt două, deci two. A patra glifă rămâne Mars, adică Marte.
37. Unul dintre sloganurile Greenpeace România este: „Doar când ultimul copac a murit, ultimul râu a fost
otrăvit şi ultimul peşte a fost prins, ne vom da seama că nu putem FACE ASTA”. Totuşi, un personaj din
literatura română, pus într-o situaţie dificilă, a FĂCUT ASTA. Nu vă rugăm să ne spuneţi ce am înlocuit prin
A FACE ASTA, ci vă rugăm să ne spuneţi cine este personajul.
Răspuns: Cocoşul
Comentariu: A FACE ASTA – a mânca bani. Cocoşul lui Ion Creangă a mâncat toţi banii din visteria
boierului.
Autor: Echipa Kapra
38. Atenţie, în această întrebare am acoperit cinci cuvinte. Aveţi în faţă un fragment de text. Restabiliţi cele
trei cuvinte omise.
Picasso, întrebat care a fost după părerea lui cel mai talentat pictor, l-a numit pe Peter Paul Rubens, pentru că
a pictat în viaţa lui circa 600 de tablouri, dintre care s-au păstrat până astăzi circa 2700.
Răspuns: dintre care păstrat
Autor: Echipa Kapra
39. În anul 1977 Australian Open s-a desfăşurat de 2 ori, iar în 1986 nu s-a desfăşurat deloc. Pricina în primul
caz este faptul că organizatorii AU FĂCUT OMEGA, iar în al doilea caz – AU FĂCUT ALFA. Numiţi-L pe
CEL cu care în 1918 au FĂCUT ALFA o parte din credincioşii ortodocşi.
Răspuns: Crăciunul
Comentariu: A face omega – a muta din ianuarie în decembrie, a face alfa – a muta din decembrie în ianuarie.
În anul 1918 s-a introdus calendarul gregorian şi o parte din creştinii ortodocşi au mutat Crăciunul din
decembrie în ianuarie.
Autor: Max Koţiuruba, echipa Kapra.
40. Printre fondatorii acestui site Internet apărut în 2001 se numără Institutul de Cercetare în Inteligență
Artificială al Academiei Române şi Federația Română de Scrabble. Numiţi site-ul.
Răspuns: dexonline.ro
Comentariu: Anume de pe dexonline.ro sunt luate cuvintele pe care le-aţi văzut definite în ultimile întrebări
ale rundelor anterioare.
Autor: Echipa Kapra

Runda 5
41. Imagine de distribuit.

Acest blazon a fost creat ţinîndu-se seama de apartenenţa zodiacală a fiecarui membru al acestei familii: doi
lei, un crab care simbolizează racul, şi două zâne care sibolizează fecioara. Dar cum se numea fecioara?
Răspuns: Freddie Mercury
Comentariu: În centru se poate vedea coroana reginei.
Autor: Eugen Bocancea
42. Am fi putut să vă întrebăm despre orice, dar vă rugăm să vă uitaţi atent la materialul pe care l-aţi primit şi
să ne spuneţi ce este EL, dacă EL a fost presupus de către Conrey şi Gosh drept factor de scalare în termenul
lider al ordinii celui de-al şaselea moment al funcției Riemaniene zeta, în care produsul infinit este deasupra
tuturor numerelor prime.

Răspuns: 42
Comentariu: Referinţă la “Ghidul autostopistului prin Galaxie”, în care 42 este răspunsul la viaţă, univers şi
tot restul. În centrul imaginii se poate vedea numărul 42. Textul care descrie această ecuaţie, pe care autorii
nu-l înțeleg, este luat din wikipedia din articolul intitulat ”42”.
Autor: Echipa Kapra, după o idee de Alexandru Barbăroşie
43. Când un duce a vrut să fondeze acest oraş, EL a cerut părerea vânătorilor privitor la locul amplasării, iar
aceştia i-au propus o pădure deasă, cu mult vânat. Ducelui i-a placut locul şi a decis ca primul animal vânat să
dea numele oraşului. Această legendă poate fi valabilă pentru două capitale europene din două state
învecinate. Nu vă întrebăm ce animal a fost vânat în ambele cazuri. Vă rugăm însă să scrieţi cele două
capitale.
Răspuns: Berlin, Berna.
Comentariu: Ambele denumiri provin, conform unor etimologii, de la cuvântul german pentru urs, Bär.
Autor: Echipa Kapra
44. Pentru indigenii dogon şi bambara din Mali, fiecare fiinţă se naşte cu două suflete de sex opus. Nu vă
întrebăm care este, după părerea acestor indigeni, materializarea sufletului feminin al bărbatului, dar vă rugăm
să ne spuneţi cum se numeşte procedura după care această materializare a sufletului feminin se transformă în
şopârlă-soare.
Răspuns: Circumcizia
Comentariu: Materializarea sufletului feminin al bărbatului este prepuţul, care, odată tăiat, se transformă întro şopârlă rotundă, ca soarele, ulterior având o valoare feminină.
Autor: Echipa Kapra

45. Locuitorul oraşului Coventry Vincent Betell a devenit liderul unei organizaţii intitulate „Campania pentru
distrugerea societăţii”, iar primul pas pe care l-a făcut în acest scop a fost să spună NU LOR. Nu vă întrebăm
ce sunt ELE, dar vă rugăm să răspundeţi cu ce cuvânt sunt numiţi cei care LE spun NU.
Răspuns: NUdişti
Comentariu: Ele sunt hainele.
Autor: Echipa Kapra
46. În 1982 la Campionatul Mondial de Fotbal despre o echipă națională presa a început să tirajeze multe
zvonuri și istorii neadevărate. Drept răspuns, echipa a luat o decizie drastică. Nu vă întrebăm ce decizie,
spuneți-ne din ce țară era naționala respectivă.
Răspuns: Italia
Comentariu: Atunci a apărut expresia silenzio stampa, adică refuzul unei echipe de fotbal de a da interviuri
pentru presă.
Autor: Echipa Kapra
47. Atenție, în întrebare sunt două înlocuiri.
Creatorii personajului George Constanza din serialul „Seinfeld”, pentru a-l face să arate mai comic, îi dădeau
actorului Jason Alexander, care interpreta acest rol, replici cu o lungime mai mică. Care două cuvinte au fost
înlocuite în fraza anterioară.
Răspuns: Haine, mărime
Autor: Echipa Kapra
48. Bliț dublu.
Autorul unui articol pe un blog și-a imaginat ce ar fi dacă orașele ar fi pe facebook.
Iată câteva fragmente:
Syracuse says: “Unu gol fuge pe afară!”. Sodoma and Gomorra like this.
Sodoma poked Gomorra.
Gomorra poked Sodoma.
Sodoma was banned.
Gomorra was banned.
Pompei says: “CE NOUR!”
și așa mai departe.
Atenție, două întrebări.
1. Ce oraș fondat în anul 331 înaintea erei noastre scrie printre primii: “Mi-am deschis blog!”
2. Ce oraș fondat pe la sfârșitul secolului XII a dat like la informația că Warsaw is now friend with
Berlin.
Răspuns: Alexandria, Stockholm
Comentariu: În prima întrebare se face referință la Biblioteca din Alexandria, în a doua întrebare la sindromul
Stockholm.
Autor: Echipa Kapra
Sursa: http://www.marcel.md/daca-ora%c8%99ele-ar-fi-pe-facebook/
49. În China antică, sosirea LOR era un prilej pentru ritualuri consacrate fecundităţii. Mai multe legende
relatau despre fecundarea miraculoasă a unor fete după ce au mâncat ceva produs de ELE. Ruşii au numit în
cinstea LOR o categorie de persoane care asigură transmiterea unor mesaje. Doar astăzi aceste persoane au
transmis peste 1000 de astfel de mesaje. Cine sunt ELE?
Răspuns: Rândunicile
Comentariu: Rândunici sunt numite persoanele care transmit bileţelele de la echipe la organizatori. Fetele
chinezeşti rămâneau gravide după ce mâncau ouă de rândunici.
Autor: Echipa Kapra

50. Atenție, în întrebare cuvântul EPIGRAF este o înlocuire.
Termenul EPIGRAF a fost inventat de scriitorul englez Ben Jonson în secolul 17, având la origine două
rădăcini grecești, care înseamnă ”înapoi” și ”direcție”. Înșiși grecii utilizau pentru a descrie acest lucru
cuvântul KARKINOI, care înseamnă ”crab”. Interesant de remarcat că nici EPIGRAF, nici KARKINOI nu
sunt de fapt EPIGRAFE. Ce am înlocuit prin EPIGRAF?
Răspuns: Palindrom
Comentariu: Din greacă ”palin” - înapoi și ”drom” - direcție. Cuvintele se pot citi atât într-o direcție, cât și în
cealaltă, adică se pot deplasa invers, ca și crabii. Nici ”palindrom”, nici ”karkinoi” nu sunt palindroame. Am
început și am terminat etapa cu câte o întrebare despre palindroame.
Autor: Echipa Kapra

