Campionatul XXII “Ce? Unde? Când?”, Etapa 5
7 Aprilie 2013
LAREME, Kakulla, 42, Bifidoc
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Îndeplinise-va profeţia.
Valentinienii şi unele dintre sectele gnostice credeau că EL de fapt este Demiurg sau Dumnezeul Iudeilor.
Într-un fel EL este şi soţul lui Rosemary (imaginea din stânga) din filmul lui Polanski şi Ambasadorul
Robert Thorn din filmul "Omen" (imaginea din dreapta). Numiţi-l prin două cuvinte.
Tatăl diavolului. Criteriu: Tatăl dracului, satanei,ecuratului, antihristului şi după sens.
"... dacă aţi crezut ca ati dat de dracu la etapa Asachi, atunci fiti pe pace, o sa dati de tatsu la etapa
lareme" a spus un comentator anonim, care nu este Vitalie Surugiu, pe site-ul cuc.md şi iată-că a avut
dreptate. Robert Thorn din Omen a fost părintele adoptiv al lui Damien, un drac de copchil, care ar putea
fi antichristul. În filmul Rosemary's baby, soţii descoperă că li s-a născut ceva similar
http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleon#The_devil şi filmele respective
Andrei Lutenco
Întrebare cu înlocuiri: Conform wikipediei, primul BALAMUC economic a fost înregistrat în Republica
Olandeză în jurul anului 1637, atunci când preţul pentru un singur BALAM ajungea să constituie venitul
anual înmulţit la zece al unui artizan calificat. Termenul BALAMUC economic este o calchiere din engleză.
Ce am înlocuit prin BALAM?
Bulb
Termenul englezesc economic bubble se poate traduce mot-a-mot ca bulbuc economic. Speculaţiile pe
piaţa de bulbi de lalele a dus la preţuri enorme pentru această marfă care la un moment dat au căzut –
marcând prima himeră economică (termen consacrat, aparent) din istorie. Olanda, după cum se ştie, este
ţara lalelelelolor…
http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania
Andrei Lutenco
Mel B., care a furnizat vocea pentru un personaj arhicunoscut şi îndrăgit, a suferit un accident rutier, în
urma căruia a intrat în comă. Potrivit legendei, eforturile medicilor de a-l scoate din comă au fost
zadarnice, pana când un doctor inventiv a hotărât să i se adreseze pacientului cu numele personajului.
Pacientul a răspuns, cu vocea personajului, rostind o fraza arhicunoscută. Care?
What's up, doc?
Doctorul l-a întrbat pe Mel Blanc "Cum te mai simţi azi, Bugs Bunny?" (Conform altor surse "Mă auzi,
Bugs?")
http://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Blanc; http://www.imdb.com/name/nm0000305/bio
Ion Vasilică

Întrebare cu înlocuiri. Citat de Andre Gide: "Peștii mor cu burta în sus și se ridică la suprafață;
aceasta e înstrăinarea lor". Autorul romanului "Înstrăinarea" a primit premiul Nobel cu zece ani
după Gide. Ce cuvânt am înlocuit prin "înstrăinare"?
Cădere
Gide a primit premiul Nobel în 1947, iar compatriotul său Albert Camus, autorul romanului "Căderea" în
1957;
http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Gide

Andrei Lutenco
In topul celor mai urâte oraşe de pe planetă, făcut de site-ul ucityguides.com, 3 locuri sunt
ocupate de oraşe din SUA. Oraşul american care, pe lângă Los Angeles şi Detroit, este pe listă este
prezentat aşa: „(5 cuvinte omise) you are ugly” *trad.:"eşti urât") despre ce oraş este vorba?
Houston
"Houston, we have a problem - you are ugly"
http://www.ucityguides.com/cities/10-ugliest-cities-in-the-world.html

Andrei Lutenco
Cercetătorul Fiodor Angheli a restabilit următoarea linie genealogică: Edigey l-a născut pe
Mansur, Mansur l-a născut pe Divey, Divey l-a născut pe Araslan Divey, Araslan Divey l-a născut
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pe Divey XY, iar Divey XY l-a născut pe tatăl LOR. Cercetătorul Angheli tălmăceşte X drept
conducător tătaro-mongol, iar Y drept din/de oţel. Numiţi-i pe EI cât mai exact?
Dimitrie şi Antioh Cantemir
Potrivit lui Angheli, numele Cantemir vine de la Khan (han) + demir (de oţel).
http://www.ipn.md/?a=10&x=&ay=34595

Ion Vasilică

În imagine, noi am ascuns un cuvânt. Reproduceţi-l.
Hokku
http://duran-art.com/blog/1733

Andrei Lutenco

Aveţi în faţă una din cele mai circulate fotografii cu Churchill. Fotograful Yousef Karsh s-a pregătit
de sesiune, studiind minuţios deprinderile şi manierele premierului britanic. Însă Karsh nu a avut
norocul să aibă un subiect de portret binevoitor şi cooperant: Churchill era supărat că nu fusese
anunţat din timp despre sesiunea foto, din care motiv i-a îngăduit fotografului doar 2 minute.
Karsh a întreprins atunci o acţiune disperată ce l-a supărat pe Churcill şi mai tare, creându-şi
astfel oportunitatea de a vinde o privire furioasă drept privirea unui om extrem de ferm şi serios.
Ce acţiune disperată a întreprins fotograful?
I-a scos lui Churchill trabucul din gură. (Criterii de acceptare: Nu se vor accepta răspunsuri de
genul "l-a rugat/i-a spus lui Churchill să lase trabucul", pentru că aceasta nu reprezintă nicidecum
o acţiune disperată. De fapt, înainte de a recurge la această măsură, fotograful într-adevăr l-a
rugat pe premier să pună trabucul deoparte, însă anume acţiunea de a-l deposeda pe Churchill
de trabuc i-a stârnit reacţia furioasă care a fost prinsă de obiectiv).
http://iconicphotos.wordpress.com/

Ion Vasilică
Atenție în întrebare sunt înlocuiri.
Versiunea preferată de către anarhiști dintre posibilele etimologii ale acestui cuvânt implică
legenda că țăranii francezi utilizau X pentru defectarea utilajelor din timpul capitalismului
timpuriu pentru a-și rupe ceva timp de pauză după lungi perioade de lucru fără odihnă. Numiți
cuvântul.
Sabotaj
Țăranii francezi utilizau saboții ( papuci de lemn ) de unde și se presupune că provine cuvântul sabotaj.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_Shoe_Books

Sandu Cojocari
(foiţe cu text)
Xıdır İlyas
Aveţi în faţă denumirea azeră a unei sărbători turcice, care marchează ziua în care profeţii AlKhidr şi Ilie s-au s-a întâlnit pe pământ. Pe wikipedia, denumirea în limba română a acestei
sărbători duce la un cântec. Care două litere le-am înlocuit în propoziția precedentă?
a, i.
denumirea în limba romani a sărbătorii este Ederlezi, care este şi un cântec al romilor din balcani,
popularizat mai ales de Goran Bregovic.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ederlezi_(song)
http://en.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1d%C4%B1rellez
Andrei Lutenco
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Reproduceți inscripția din 3 cuvinte ștearsă de jos, știind că diferă doar printr-o literă de denumirea unui
film.
Wife of Pi
De prisos
http://imgur.com/gallery/nkQkF98
Sandu Cojocari
Acest fond american a adunat în 175 ani de existență circa 5.7 milioane de dolari. Majoritatea cetățenilor
care contribuie la acest fond sunt anonimi. Iar contribuția, cât și motivul, variaza de la caz la caz.
Spre exemplu, una din contribuții a fost de 9 cenți, pentru faptul că anonimul a reutilizat un timbru
poștal de 3 cenți. Un alt caz motivează contribuția sa de 1000$ prin faptul că nu poate dormi noaptea.
Dar care e a doua cea mai mare categorie de persoane pe lânga anonimi care contribue la acest fond?
clerici, preoți.Criteriu: după sens
Fondul Conștiinței (The Conscience Fund) a fost creat după ce Trezoreria Americană a primit o scrisoare
de la un cetățean ce se simțea vinovat că a furat de la stat în timpul serviciului său și dorea să întoarcă
banii. De atunci, acest fond an de an primește contribuții de la persoane anonime care doresc să scape
de sentimentul de vină. Însă o parte de contribuții e asigurată de preoți, care primesc mărturisirile
persoanelor pe patul de moarte și trimit către acest fond scrisori.

http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience_Fund
Sandu Cojocari
"Ea şi-a tras părul peste faţă." Acesta este un citat din autorul unui manifest. Dar cărui manifest?
Suprarealist / Suprarealistilor / Suprarealismului
Manifestul Suprarealismului e scris de Andre Breton. Bretonul mai este si "păr lăsat pe frunte și retezat în
linie dreaptă" (DEX)
Andrei Lutenco
Într-un articol din wikipedia se povesteşte despre predicile lui Ayatollah Khomeini înregistrate în Paris pe
casete, dar şi despre circulaţia Versetelor Satanice ale lui Salman Rushdie în Iranul de după Revoluţia
Islamică. Dar cărui termen, introdus de Nicolai Glazkov, îi este dedicat acest articol.
Samizdat
Khomeini a recurs la samizdat (apropos denumirea specială pentru casete era magnitizdat) pentru a fi
auzit în ţara de baştină. După ce a devenit Ayatollah în Iran, Khomeini a emis fatwa care-l condamnă la
moarte pe Rushdie pentru Versete, implicit interzicând opera, astfel că Rushdie, la rândul său, putea fi
citit în Iran doar în formă de samizdat. Samizdat = Lucrare reprodusă artizanal și difuzată clandestin în
URSS, apoi și în alte țări cu regim totalitar(DEX).
http://en.wikipedia.org/wiki/Samizdat
Andrei Lutenco
În întrebare sunt înlocuiri. Contrar normelor estetice a publicului moldovenesc de azi, "Băiatul cu Pipa",
"Băiatul Nud" şi "Băiatul cu un câine" au apărut în 1904-1906. Care două cuvinte le-am înlcuit cu 19041906.
Perioada Roz
Din observaţiile autorului, concetăţenii săi tind să-şi îmbrace odraslele de sex masculin în albastru iar
fetiţele în roz. Lucrările citate, având băieţi ca protagonişti au fost pictate de Picasso în aşa numita
perioadă roz a activităţii sale (1904-1906) şi nu în perioada albastră (1901-1904). Iaca cum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Period
Andrei Lutenco

Numiţi cu un cuvânt de 13 litere tema articolului din wikipedia unde autorul a găsit imaginea şi cuvântul
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pe care le-aţi primit.
Hiperinflatie
ZWD este simbolul dolarului zimbabwian care a marcat cea mai spectaculoasă devalorizare în ultimul
timp. Imaginea e din Republica Weimar a Germaniei (1923) care suferea şi ea de hiperinflaţie şi în care
bancnotele s-au devalorizat atât de mult încât erau folosite ca tapete.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation
Andrei Lutenco
(BLIT DUBLU)
1)(imagine)Acest steag a fost elaborat după descrierea din carte. Dar ce carte?

2) Aume asa se numesc in rusa companiile create cu scopuri ilegale. Numiti cartea in care aceasta
denumire apare pentru prima data.
1) Ferma Animalelor, 2) Viţelul de Aur (Animal Farm, Zolotoi Telionok)
1) Pasaj din Orwell "Snowball (unul dintre liderii porcini ai revoluţiei) a găsit ... o faţă de masă veche, de
culoare verde, a Doamnei Jones şi a pictat pe ea cu alb o copită şi un corn. Aceasta era arborată în
grădină fiecare duminică dimineaţa. Steagul este verde, explica Snowball pentru a reprezenta câmpiile
verzi ale angliei, iar cornul şi copita semnificau viitoarea republică a animalelor..."
2) Ostap Bender, în renumita comedie “Viţelul de aur” înfiinţase firmele-fantomă sub denumirea de
“Roga i copâta” (în traducere “Coarne şi copite”).
1) http://www.crwflags.com/fotw/flags/fic_anfa.html
2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%
D1%8B%D1%82%D0%B0
Andrei Lutenco, Cojocari Sandu
Un steag identic cu cel al Ungariei a fost propus pentru acest stat. Istoric, acest stat a existat, într-un fel,
doar între 1649 până în 1660. Peste un minut trebuie să scrieţi despre ce stat este vorba şi ce reprezintă
culoare verde pe streagul propus?
Republica Britanică; Irlanda. Criteriu: se poate accepta şi Irlanda de nord;
După decapitarea lui Carol I şi înainte de restaurarea Stuarţilor pe tronul Britanic în 1660, Britania lui
Cromwell era, teoretic o republică. Mişcarea antimonarhistă republicană în Marea Britanie are o istorie
lungă şi şi-a creat şi o simbolică prin care se numără şi tricolorul republican în care roşul simbolizează
Anglia, albul - Scoţia şi verdele - Irlanda.
http://www.crwflags.com/fotw/flags/gb%7Drep.html
Andrei Lutenco

Atenţie în întrebare prin "Natan" au fost înlocuite două cuvinte. Albumul intitulat “Natan” al formaţiei
Black Sabbath a fost înregistrat în timpul primului turneu al acestei formaţii, ceea ce explică primul
cuvânt din denumire. Coperta albumului omonim al lui Miles Davis şi Selim Sivad o aveţi în faţă.
Denumirea, în cazul dat, probabil vine de la numele celor doi. Ce am înlocuit prin Natan.
live evil. Criteriu: (так уж и быть) evil live
Black Sabath a înregistrat un album live, iar tema "răului" (în eng. evil) nu este străină formaţiei.
Cuvintele live şi evil se regăsesc atât în numele lui Miles Davis cât şi în cel al lui Selim Sivad.
Wikipedia
Andrei Lutenco
El a văzut Calea Lactee care se întindea spre locurile sfinte prin Franţa şi Spania, iar Dumnezeu l-a somat
să cureţe de mauri drumul de printre stele. În engleză, propoziţia precedentă poate fi rezumată
adăugând 6 litere la numele unei formaţii. Care sunt aceste 6 litere.
h, e, m, g, n, e
Formaţia este Carla's Dream. Prima propoziţie descrie un vis al lui Carol cel Mare, cunoscut în Engleză şi
Franceză ca Charlemagne. Respectiv Charlemagne's dream.
http://ru.wikipedia.org/
Andrei Lutenco
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Intr-o caricatura, X isi da seama ca nu poate adormi comod pe teancul sau de saltele fiindca are senzatia
ca doarme pe o intreaga teorie. Dar care e numele lui x?
Mendel. Criteriu:Gregor Mendel, Mendel.
De prisos
http://nobrowcartoons.files.wordpress.com/2012/06/136-mendel-and-the-pea10-400.jpg?w=400&h=668
Sandu Cojocari
La un moment dat o prostituată îi spune protatgonistului că nu se va căsători cu el fiindcă este nebun şi ea
nu s-ar căsători cu un nebun. Îi mai spune că numai un nebun s-ar căsători cu o femeie care nu este
virgină. Numiţi romanul.
Catch 22; Criteriu: уловка 22 и.т.д.

John Onoje
Se crede că Hernan Cortes era profund religios, păstrând o admiraţie aparte pentru Fecioara Maria, ceea
ce nu l-a impiedicat să fie un cuceritor sîngeros. Se mai crede că cortez a adus primele roşii în Spania şi a
fost primul care a deschis o destilerie de alcool din trestie de zahăr. Atenţie – întrebarea. Cum se numeşte
oraşul cucerit de Cortes în 1519?
Tabasco
În întrebare se face referinţă la coctailul Bloody Mary unul dintre ingrdientele frecvente ale căruia este
sosul iute "Tabasco".
Viața de zi cu zi
Andrei Lutenco
În filmul Life after People (Viaţa după oameni) savanţii speculează despre cum va arăta lumea după
dispariţia subită şi completă a oamenilor, în special cum natura va recuceri lumea. Totuşi, autorii
presupun că peste cincizeci de ani după dispariţie va mai putea fi văzută sărăcia omenească. Nu vă
întrebăm ce am înlocuit prin "a vedea sărăcia", spuneţi-ne datorită cui va fi posibil asta?
Papagali
Prin "a vedea sărăcia" am înlocuit "a auzi vorba". Vorba multă, după cun se ştie e sărăcia omului. Autorii
filmului presupun că papagalii care au învăţat să imite vorbirea omenească, vor păstra această aptitudine
şi după dispariţia acestora. Papagalii trăiesc destul de mult.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%
D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
Andrei Lutenco
Organizaţia „Ministerul adevărului” din Vancouver, Canada, colectează haine second-hand pentru copii
străzii, şi le distribuie fără bani. Numiţi cu două sau trei cuvinte, în engleză sau română ce am înlocuit prin
Ministerul adevărului.
"Fraţii mai mari" / "Big Brothers". Criteriu: se acceptă şi la singular, desigur.
Copiii adesea poarta hainele vechi ale fratilor/surorilor mai mari. Organizaţia dată operează după un
principiu similar. Atât "Ministerul Adevărului" cât şi "Big Brother" se regăsesc în romanul "1984" de
Orwell. Şi una şi alta sunt emisiuni TV.
http://www.bigbrothersvancouver.com/clothingpickup/
Andrei Lutenco
În Capitolul 13, gardianul Bastiliei îi spune LUI: „Bine, dar ăsta nu-i un nume de om; e nume de munte!”.
Cine este el?
Atos
E vorba de Romanul "Cei trei muşchetari" de A. Dumas. Atos este şi un munte sfânt în Grecia.
Viața lui Lu
Andrei Lutenco
Infoshopul anarhistilor din Philadelphia se numeste XY Books.
XY se mai gaseste in denuirea unei companii specializate:www.XYbulbfarm.com/ . Peste un minut spuneti
ce am inlocuit cu XY in engleza
Wooden shoe. Criteriu : se accepta si papuci de lemn
http://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_Shoe_Books
John Onoje
Pe această cale, echipa LAREME propune pe Sfântul Alcuin din York drept sfânt protector al jocului Ce?
Unde? Când? Pe lângă lucrarea Propositiones ad acuendos juvenes (Probleme pentru ascuţirea minţii
celor tineri), care cuprinde 53 de probleme de logică (cum ar fi cea cu lupul, capra şi varza), Alcuin a
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inventat şi pe acesta. Acesta este şi titlul unui film indonezian despre pluralismul religios in Indonezia şi
căutarea adevărului spiritual. Ce este acesta?
Semnul întrebării

John Onoje
Foiţe cu text:
Non pereat (…)ulus, veniet sub tempore veris,
et nobis veniens carmina laeta ciet
Heu mihi, si (…)ulum Bachus dimersit in undis
qui rapiet iuvenes vortice pestifero.
Atenţie, în întrebare am făcut înlocuiri:
Aveţi în faţă un fragment din poezia “Vers despre EL”.
Traducere:
“El nu va muri, EL va veni primăvara,
Şi ne va cânta cântece de veselie
Dar vai de mine, Bachus l-a înecat în valuri
Cel care-i fură pe tineri în vârtejul său”
Într-adevăr, pentru noi EL a venit primăvara, pe 10 martie. Dacă vă daţi seama ce am înlocuit prin EL, veţi
înţelege un motiv în plus pentru a face aceasta. Dar a face ce?
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John Onoje
Se pare că primii din acești englezi, veșnici rivali, preferau alcoolul și țigările iar cei de ai doilea: cafeaua și
televizorul. Numiții.
Oasis, Blur
"cigarettes and alcohol" și "coffee and tv" sunt piese a formatiilor Oasis si respectiv Blur.
Interneturi
Sandu Cojocari

Runda 4
Întrebarea 31

Răspuns (5/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 32

Răspuns (12/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 33

Răspuns (2/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 34

Răspuns (1/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 35

Răspuns (4/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 36
Răspuns (4/24)
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 37
Răspuns (10/24)
Comentariu

Sursă
Autor
Întrebarea 38
Răspuns (0/24)
Autor
Întrebarea 39

¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 5
Deși în anul 1958 SUA nu au avut de suferit de pe urma vre-unui uragan, în lucrarea sa Pale Fire, Vladimir
Nabokov menționează unul care afectează coasta de est a Americii, după care naratorul se întreabă cine
ar putea alege un așa nume spaniol obscur pentru un uragan. Vă rugăm să reproduceți acel nume.
Lolita
1958 –anul publicării Lolitei. În lucrarea sa Pale Fire Nabokov face referință anume la Lolita.
Ion Dodi
Circa o pătrime din dieta americanilor depinde de ele. De aceea savanţii din SUA sunt îngrijoraţi de
mortalitatea inexplicabilă a lor în ultimul timp. Printre cauzele presupuse sunt radiaţia electromagnetică,
malnutriţia şi pesticidele. Cine sau ce sunt ele?
Albine

Bifidoc
Conform siteului thefreedictionary.com X pentru Y a fost creat pentru pastrarea Y de X.
Compania Levis ne informeaza ca anul crearii X pentru Y a fost 1873.
Numiti X si Y in orice ordine.
Ceas, buzunar
Aparent, buzunarul pentru ceas a fost creat de Lavi's pentru păstrarea ceasului de buzunar.
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Slavoj Zizek spune că relația dintre BURGHEZI și PROLETARI este una de luptă de clasă. Burghezii sunt albi,
aristocrați și printre noi, iar proletarii sunt de regulă negi și exploatați. Ca ilustrare el aduce exemplul unui
film din anii 30 unde Bela Lugosi jocă rolul unui plantator, lucrătorii căruia sunt PROLETARI. Ce am
substituit prin BURGHEZI și PROLETARI?
Vampiri, zombi

Andrei Lutenco
Recentele performante ale lui Robin VanPersie au fost supuse unor valuri de critici. Desi a inceput sezonul
in noua echipa foarte reusit, forma sa ulterioara lasa de dorit. Pe soccer.ru a fost postat un articol in care
autorul îi ia apararea fotbalistului. Cum se numea articolul daca acesta coincide cu denumirea unui film
renumit din 1997 (cu acelasi subiect)
Avocatul “diavolului”
The devil’s advocate a apărut în 1997, se face referire la RedDevils (Man utd)
Victor Bîbîlici. , Kakulla
Dacă vă dați seama ce este pirofobia, spuneți-ne care capitală administrativă este cea mai atractivă și
sigură pentru pirofobi. Pe pace
LaPaz
La Paz, Bolivia, este orașul cel mai sigur din punct de vedere al prevenirii incendiilor. Data fiind altitudinea
ridicata la care se afla (peste 3.000 de metri), cantitatea de oxigen din aer de abia poate sustine un foc.
Victor Bîbîlici, Kakulla
Dacă vă dați seama frica de care anume animale este ofidiofobia, spuneți-ne care capitală este cea mai
atractivă și sigură pentru ofidiofobi. Poate vă ajută informația că Indiana Jones era ofidiofob.
Dublin (se accepta si Reykiavic si Wellington)
Deci e o capitala in care nu sunt anumite animale. Ne amintim de legenda cunoscuta potrivit careia Sf
Patrick a alungat toti serpii din Irlanda. Raspundem Dublin. Dar se accepta si capitala Islandei, Reykiavic si
capitala Noii Zeelande, Wellington
Kakulla
Wikipedia afirmă că numele ei provine de la „a ascunde” și că această etimologie justifică caracterul
ermetic al teritoriului condus de ea. Reproduceți acest nume dacă îl cunoașteți și datorită unui francez.
Calypso
Aparent, are sens.
O misiune a Agenției Spațiale Europene, planificată pentru 2013 sau 2015, îşi propune să studieze
efectele coliziunii unei nave spaţiale într-un asteroid asupra cursului acestuia. Misiunea constă din două
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nave spaţiale, una dintre care urmează să „atace” un asteroid de altfel nepericulos pentru pământ
izbindu-se în el în timp ce cealaltă navă se va retrage la o distanţă sigură pentru ca mai apoi să studieze
impactul. Peste un minut ne veţi spune cum se numeşte a doua navă.
Sancho. Criteriu: Sancho Panza;
Wikipedia
Andrei Lutenco
Pentru această întrebare vă sfătuim să fiți cu picioarele pe pământ. Pareidolia este un fenomen psihologic
prin care un stimul vag și aleatoriu (vizual sau auditiv) este perceput ca fiind semnificativ. Dacă vă dați
seama în ce fel acest fenomen se manifestă cel mai des ne veți spune formația rusească care descrie
direct fenomenul.
Ivanușchi Internăișănal!

Bifidoc
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¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4
În anul 776 un brutar gol a făcut ceva cu o parte din măslin, intrând în istoria lor drept primul. Numiţi-le
prin două cuvinte.
Jocurile Olimpice
Wikipedia
ÎPS Kiril

Deşi pare paradoxal, acesta este simbolul forţelor armate ... Continuaţi cu 4 cuvinte.
Aeriene ale Noii Zeelande

Sandu Cojocari și Glavan Iuliana
În 2006, un producător de mașini din Asia a lansat prima sa marcă de autoturisme proiectată și construită
în Europa. Pentru a marca această ocazie, compania a preluat inițialele unei organizații internaționale, la
care a mai adăugat 2 litere, accentuând astfel piața exclusivă căreia îi este adresată mașina. Obtinând un
acronim cam lung și anticipând, probabil, absența accidentală în rostire a unui sunet din acesta, au mai
facut o mică modificare. Scrieți, cât mai exact, numele mărcii obținute.
cee'd

LAREME

Atenţie, întrebarea conţine o înlocuire. În această poză din seria Cold Age Man, publicată în 1954 pe
coperta revistei americane LIFE, subiectul este supus unor măsurări. Ce ocupaţie are personajul din
imagine?
Pilot, pilot de teste (se acceptă astronaut/cosmonaut).
Însoţind articolul Jet Age Man, seria de fotografii cu acelaşi nume (autor Ralph Morse) ilustrează
eforturile americanilor de a fi primii în aer, iar mai apoi în cosmos, în contextul mai general al Războiului
Rece. În poza prezentată, măsurările sunt efectuate pentru a construi o cască performantă.
Timelifeblog
Ion Vasilică
(IMAGINE) http://pics.davesgarden.com/pics/2005/02/04/hanna1/b842e7.jpg
Thomas Pynchon crede că numele lui spune că EL este mason și chiar aduce legenda conform căreia un
șef de trib i-a făcut un semn masonic atunci când l-a întâlnit. Scrieți cu două cuvinte denumirea plantei
din imagine.
Living stone.

Legenda spune că, la o petrecere la Weimar, Goethe i-ar fi spus unui celebru revoluționar: “E destinul tău
să creezi în patria ta un loc în care culorile primare nu ar fi distorsionate.” Revoluționarul a preluat
‘culorile primare’ și a creat steagul unui teritoriu, din care au fost derivate steagurile a trei state
contemporane. Numiți cel puțin unul din cele trei state?
Columbia, Ecuador sau Venezuela
Inspirat, se zice, de Goethe, Francisco de Miranda a creat tricolorul galben-albastru-roșu pentru Gran
Colombia
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Colombia#History
Ion Vasilică
Flavit et disspantis sunt/A suflat și i-a împrăștiat. Este un slogan pe care l-au proclamat învingătorii în
această mare bătălie. Împotriva cui au luptat învingătorii?
Marea Armada (se acceptă Spania)
Andrei Lutenco/Ion Vasilică
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Datorită faptului că hexafluoridul de sulf (SF6) este de aproximativ cinci ori mai greu decât aerul, lui Neil
Patrick Harris – mai cunoscut drept Barnie, personaj din serialul How I met Your Mă-ta – i-a venit trăsnita
idee să-l folosească într-un scop distractiv. Aflând care este efectul acestui gaz, ‘Barnie’ l-a supranumit
“fratele geamăn malefic al”… al cui?
Al heliului
http://www.cracked.com/article_20361_6-mind-blowing-substances-that-laugh-in-face-physics.html
Ion Vasilică
Pentru a masca deficiențele structurale ale studioului în care lucra, acest artist le acoperea cu plăci
dreptunghiulare de diferite dimensiuni. Numiți acest artist.
Piet Mondrian

LAREME
Se presupune că titlul cântecului a apărut atunci când membrii trupei au fost rugați să descrie o viață
întotdeauna în turnee. Totuși, există și persoane care cred că titlul indică la apartenența religioasă a
membrilor trupei. Numiți, vă rog, cântecul.
Highway to Hell

Ion Dodi

