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1.
Sunt sigur că i-ați recunoscut pe cei trei – Vladimir Putin, Nikita Hrușceov și, desigur, Victor Ianukovici
în trei ipostaze – Putin îl are pe buze pe primul, Hrușceov îl ține în mână pe al doilea, iar Ianucovici e
atacat cu al treilea. Dacă mai adăugăm un element vom obține ceea ce revista online tatwoman.ru a
numit probabil a doua cea mai populară din Rusia. Numiți-o prin trei cuvinte.
Răspuns: Salata de crabi
Comentariu: În prima poză, Putin e surprins atunci când spune renumitul „Я пахал как раб на
галерах” („Am lucrat ca un sclav pe galeră”) după care a apărut gluma-meme „Путин - краб”; relaţia
lui Hruşciov cu porumbul este bine cunoscută şi ridiculizată pe larg (în poză el ţine în mână un ştiulete
de porumb); în a treia imagine e surprins momentul în care Ianukovici se prăbuşeşte după ce cineva a
aruncat în el cu un ou. Din aceste trei ingrediente, la care se adaogă maioneza, se prepară salata de
crabi.
Sursa: http://tatwoman.ru/krabovyjj-salat-recept-krabovogo-salata.htm
A: Andrei Lutenco
2. Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier, a propus o listă de 10 cărți pe care ar trebui să le
citească polițiștii moldoveni pentru a-și îmbunătăți imaginea. În această listă se regăsesc două cărți
de același autor. Una e numită de Gheorghe Erizanu „cartea prieteniei” și alta „cartea răzbunării”.
Numiți ambele cărți.
Răspuns: „Cei trei mușchetari” și „Contele de Monte Cristo”, ambele de Alexandre Dumas
Autor: Marcel Spătaru
3. În articolul „Cei mai scumpi boi din istoria Americii” este menționat un obiect cu dimensiunile de
33 pe 55,8 centimetri, care a costat 104.500 de dolari. Cine a fost autorul acestui obiect?
Răspuns: Nicolae Grigorescu

Comentariu: Nicolae Grigorescu este considerat cel mai mare pictor român, iar tablourile sale „Carul
cu boi” sunt printre cele mai cunoscute şi respectiv, printre cele mai scumpe. Un tablou "Carul cu
boi" a fost vandut la licitatia Bonhams in New York.
4. (fragment de distribuit)
Aveți în față un citat dintr-un articol care relatează despre scufundarea regizorului James Cameron în
cel mai adânc loc de pe pământ, Groapa Marianelor, pe 26 martie 2012:
Odata ajuns acolo Cameron a scris: " Tocmai am ajuns in cel mai adanc loc. Nu m-am simtit
niciodata mai bine. Abia astept sa impartasesc cu voi tot ce vad acum".
În acest fragment am omis două cuvinte. Unul dintre cele două cuvinte omise este un nume propriu
care începe cu litera T. Scrieți acest cuvânt.
Răspuns: Twitter
Autor: Marcel Spătaru
Comentariu: Si la fundul Groapei Marianelor prinde Internetul.
Sursa: http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/a-ajuns-in-cel-mai-adanc-loc-de-pe-pamant-regizorul-jamescameron-s-a-intors-din-groapa-marianelor.html
5. Un panou publicitar al băncii de investiții HSBC are mesajul „În viitor toate piețele vor fi
dezvoltate” și prezintă trei personaje – o braziliană, o indiană și o chinezoaica. Sub ce formă sunt
prezentate aceste personaje?
Răspuns: Păpușă rusească, matrioșca
Comentariu: Cele patru țări care cel mai des menționate împreună drept țări în curs de dezvoltare
sunt China, India, Brazilia și Rusia. Rusia este prezentă pe afiș prin forma celor trei personaje.
Autor: Marcel Spătaru
6. Blitz:
1 – Imaginea protagonistului tatuat din acest film hollywoodian din 1998 apare pe coperta
alternativă a romanului „Garda alba”. Numiţi acest film.
2 – Denumirea acestui roman din 1925 a servit drept titlu pentru filmul biografic despre procesul
asupra lui O. J. Simpson pentru omorul soţiei sale. Numiți romanul.
3 - Denumirea sub care se regăsesc trei cărţi ale scriitorului Steven M. Wise despre industria cărnii de
porc în Carolina de Nord, poate servi şi ca titlu pentru acest bliţ. Scrieţi această denumire.
Răspuns:
1) Istoria Americană X / American History X;
2) O tragedie Americană / An American Tragedy;
3) Trilogia Americană; / American Trilogy.

Autor: Andrei Lutenco
7. În 1994, editura University of Chicago Press a publicat două romane scrise la o distanță de 41 de
ani într-o ediție comună. Cine sunt autorii acestor romane?
Răspuns: Mircea Eliade și Maitreyi Devi
Comentariu: Mircea Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago. Maitreyi Devi a scris în 1974
romanul „Nu moare”, un răspuns la romanul lui Mircea Eliade „Maitreyi”, publicat pentru prima dată
în 1933.
8. Atenție, în întrebare a fost făcută o înlocuire.
Tactica prin care Partidul Comunist ungar distrugea opoziția în anii 1940 a fost numită de Mátyás
Rákosi Tactica Sărată. Astfel, Partidul Comunist lupta împotriva opoziției distrugând-o încet, bucată
cu bucată, sau mai bine zis, felie după felie. Atenție, întrebarea. Ce substantiv a fost înlocuit prin
sărată.
Raspuns: Salami
Criteriu: Se acceptă și răspunsul „salam”
Comentariu: Salami se traduce „ca toate celea sarate”. Tactica „salami” constă în a distruge
organizațiile adversare rupând treptat bucăți din acestea.
Autor : Adrian Scutaru
http://en.wikipedia.org/wiki/Salami_tactics

9.
În reclamele pe care le vedeţi, am acoperit un anumit produs. Dar care caracteristică a produsului e
scoasă în evidenţă în această publicitate?
Răspuns: Rezistenţa/durata bateriei.

Comentariu:
„More batery – more talk”, scrie acolo jos 
A: Sandu Cojocari
10. Conform unui banc despre programatori, aceștia consideră că un anumit obiect este de două ori
mai mare decât trebuie. Dar care alte două categorii de persoane sunt menționate la începutul
bancului?
Răspuns: Optimiștii, pesimiștii
Comentariu: Optimiștii cred ca paharul e pe jumătate plin, pesimiștii cred că paharul e pe jumătate
gol, iar programiștii cred că paharul e de două ori mai mare decât trebuie.
Autor: Marcel Spataru
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11.
În această poză, in care este surprins incendiul recent de la AeroCafe din Chişinău, internauţii au
descoperit prezenţa 'vehiculului' unei 'creaturi' apărute pentru prima dată în 1985. Nu va întrebăm
numele creaturii, spuneţi-ne unde a apărut aceasta creatură?
Răspuns: în jocul Super Mario

Comentariu:

creautura aruncă arici sub picioarele eroului din joc.

Autor: Roman Vasilaşcu
12. Societatea Americană de Microbiologie a făcut un sondaj printre o mie de respondenți. La singura
întrebare a sondajului, dacă fac asta, 95% au răspuns că fac asta și au crezut că au făcut asta. Însă
autorii studiului nu au fost convinși, așa că au instalat camere video și au văzut că doar 58% din
respondenți au făcut asta cu adevărat. Ce am înlocuit prin „a face asta”?
Răspuns: A se spăla pe mâini
Autor: Marcel Spataru
13. În cartea „Spionii ruși: de la Stalin la Putin”, autorii descriu Cehoslovacia anilor 1960 ca o țară
docilă, pasivă, incapabilă de a ține piept balaurului comunist, iar pe de altă parte ca o țară ce
sfârșește prin a învinge autoritarismul și prostia. Cu ce personaj compară autorii cărții poporul ceh?
Răspuns: Sveik
Autor: Vera Țurcanu-Spătaru
14. (Lista țărilor de tipărit și de oferit echipelor)
Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Franța,
Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Rusia, SUA, Turcia.

Aveți în față lista membrilor grupului G20, creat după criza financiară de la sfârșitul anilor 90, în
încercarea de a stabiliza economia mondială. Numele oficial al G20 este „Grupul celor Douăzeci de
Miniștri de Finanțe și Guvernatori ai Băncilor Centrale”. În lista pe care ați primit-o lipsește un
membru. Așadar, câte state, conform calculelor lui John Lloyd și a lui John Mitchinson, sunt
reprezentate în G20?
Răspuns: 42
Comentariu: Al douăzecilea membru este Uniunea Europeană. În prezent în Uniunea Europeană sunt
27 de state, dar Franța, Germania, Italia și Marea Britanie se află deja pe lista inițială a celor 19.
Astfel, adăugându-le pe celelalte 23 de state, obținem numărul total – 42.
Autor: Marcel Spătaru
15. Strada care iese din Huși spre vama Albița se numește la fel ca o magistrală din Chișinău. Cum
anume?
Răspuns: Calea Basarabiei
Comentariu: Strada duce spre Republica Moldova.
Autor: Marcel Spătaru

16.
X of the X of the Y
Aveți în față ceea ce în engleză s-ar putea numi X of the X of the Y.
Ce am înlocuit prin x și y.
Răspuns : x – Cover ; y – Wall ;
Comentariu: Aceasta este coperta (în engleză – cover) a albumului „Rebuild the Wall” care, la rândul
său este reînterpretarea în stil country (în engleză – cover ) a albumului „The Wall” a formaţiei Pink
Floyd. Ca şi albumul original, albumul cover are pe copertă un perete.
Autor: Andrei Lutenco

17. La cei cu experiență ele stau, după cum a remarcat spiritual actorul și dramaturgul Yevgeni
Grishkovets, ca niște nimburi. După regulament, ele ar trebui să stea la o distanță de două degete
de... Terminați fraza cu un cuvânt de nouă litere.
Răspuns: sprâncene.
Comentariu: ele sunt beretele marinarilor ruși.
Sursa: Yevgeni Grishkovets, „Как я съел собаку”
Autor: Ion Vasilică
18. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Inventatorul britanic George Cayley, cel care a construit un
aeroplan înaintea fraților Wright, avea o problemă cu aterizarea aparatului său de zbor. Autorii unei
cărți în care se descrie soluția descoperită de Cayley spun că acesta a refăcut coada. Ce am înlocuit
prin a face coada?
Răspuns: A inventa roata
Comentariu: Roțile din lemn la aterizare se rupeau. Pentru a soluționa problema, George Cayley a
inventat roțile tensionate cu spițe pe care noi le utilizăm până astăzi. Se poate spune că el a
reinventat roata.
Autor: Marcel Spataru

19.
Această caricatură a apărut în revista Washington Post în 1902. Nu vă întrebăm ce a apărut ca
urmare a acestei caricaturi. Vă rugăm să răspundeți cine lipsește din caricatura pe care ați primit-o ?
Răspuns : Un urs
Comentariu : Această caricatură politică îl înfățișează pe președintele Theodore Roosevelt la
vânătoare, arătând gestul prin care refuză să împuște ursul capturat. De atunci a provenit expresia
Teddy Bear.

Autor : Marcel Spătaru
20. Fermierul indian Lal Bihari pe parcursul a 18 ani, din 1976 pâna în 1994, a încercat prin diverse
metode sa demonstreze că oficialii indieni au greșit în privința sa. A cerut un anumit tip de
compensații pentru soție, a candidat la alegeri, a fondat o asociatie a oamenilor cu situație similara.
Oarecum ironic, pentru a sublinia greșeala oficialilor indieni, el și-a adăugat numele “Mritak”, pe care
ar fi trebuit să nu-l mai utilizeze după 1994, când greșeala a fost corectată. Dar cum se traduce
cuvântul „Mritak” în română.
Raspuns : decedat
Se acceptă: mort, răposat, alte sinonime
Autor : Adrian Scutaru
http://en.wikipedia.org/wiki/Lal_Bihari
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21. Într-o caricatură pe un subiect binecunoscut tatăl îi sugerează fiului să utilizeze Factor XXV, iar fiul
îi răspunde că nu de cancerul pielii se teme. Cum se numește fiul.
Răspuns: Icar

Comentariu:
Autor: Andrei Lutenco
22. Ceea ce i s-a întâmplat lui Icar i s-a întâmplat și unui animal într-o legendă ghaneză, explicând
apariția râsului. Într-un cuvânt din prima propoziție am schimbat o literă. Restabiliți cuvântul inițial.
Răspuns: Râtului
Comentariu: Porcul a încercat şi el să zboare lipindu-şi cu ceară nişte aripi. Atunci când ceara s-a topit
de la soare, porcul s-a izbit cu botul de pământ. Asta ar explica forma specifică a râtului acestui
mamifer nobil.
Autor: Andrei Lutenco
23. Denumirea unei agenții de turism din București este cu două unități diferită față de denumirea
unei formații muzicale din Moldova. Cum se numește agenția de turism din București?
Răspuns: Paralela 45
Comentariu: Orașul București se află pe paralela 45.
Autor: Marcel Spătaru
24. Echipa LAREME crede că această imagine este mult mai evocatoare și că mai degrabă ea ar trebui
să se regăsească pe ceva apărut în 2010. Dar pe ce anume?

Răspuns: Moneda comemorativă de 125 de ani de la naşterea lui Liviu Rebreanu.
Criteriu: După sens, inclusiv referinţe la întrebarea nr. 43 din etapa precedentă a campionatului.

Comentariu: Echipa LAREME şi editura Humanitas cred că asta...

... nu este cel mai memorabil moment din Romanul „Ion”.
25.

Agra geri
Iată imaginea unui gândac descoperit în anul 2002. În al doilea cuvânt din denumirea științifică a
acestui gândac am omis 11 litere. Scrieți aceste 11 litere.
Răspuns: schwarzeneg
Comentariu: Datorită bicepșilor proieminenți, gândacul a fost numit Agra schwarzeneggeri.
Autor: Marcel Spătaru
26. În această întrebare prin cuvintele „artă” şi „clasic” au fost înlocuite alte cuvinte.
Se zice că Arta Muzicii Clasice începe cu „The Cure” şi „R.E.M”. Un site rusesc dedicat artei clasice
conţine articole cu denumiri precum „Imperiul Hamburgic”, „Marea Republică Federală Lituaniană”.
„Statele unite ale lumii” sau Războiul German (din anii 1950-1953). Ce am înlocuit cu „artă clasică”.
Răspuns: Istorie alternativă.
Sursa: http://www.slideshare.net/lizzieseffer/history-of-alternative-music-11332250
http://ru.althistory.wikia.com/wiki/AI

Autor: Andrei Lutenco
27. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Iată un text dintr-o carte:
De fapt, toate deltele se transformă, foarte lent, în gama. Procesul este însă imperceptibil; nu există
riscul să vă găsiți, peste noapte, cerceii preschimbați în creioane!
Ce cuvinte am înlocuit prin delte și gama.
Răspuns: Diamante, grafit
Autor: Marcel Spataru
28. Acest palindrom aparţine unei firme din Mereni. Vă rog să scrieţi pe foiţe palindromul compus din
patru litere şi un semn de punctuație.
Răspuns: dm.md
Comentariu: Adresa dm.md aparţine producătorului de vinuri Dionysos Mereni.
Autor: Marcel Spătaru

29.
Aveţi în faţă reclama unei reviste cu profil economic: MERCADO. Inscripţia zice: "Analizând afaceri,
înţelegi lumea". Dar ce elemente am acoperit cu negru în imagine?
Răspuns: drapele

Comentariu:

Autor: Sandu Cojocari
30. Călugării Sokushinbutsu erau cunoscuți pentru urmatoarea practică: timp de 1000 de zile mâncau
o dietă specială din semințe și nuci și urmau un regim strict ce implica exerciții fizice. Apoi timp de
alte 1000 de zile ei mâncau doar radacini și scoarță de copac și consumau ceai din seva copacului
Urushi, care în mod normal se utilizează pentru a da cu lac vasele. Această procedură poate fi numită
printr-un substantiv derivat care începe cu litera a și nu există în dicționare. Numiti substantivul.
Raspuns: Automumificare / autoîmbălsămare
Autor: Adrian Scutaru
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31. Bliț dublu

Restabiliți cuvintele omise de pe ambele table de șah.
Răspuns: Chuck Norris și Sparta

Autor: Internetul
32. În avancronica unui meci de fotbal din 23 octombrie anul curent comentatorul a spus că pe
stadion ploua cu X. Restabiliți substantivul propriu din 6 litere pe care l-am substituit prin X.
Răspuns: Galata
Comentariu: Pe stadion ploua cu găleata la meciul Galatasaray – CFR Cluj.
Autor: Marcel Spataru
33. În timpul războiului rece, în noiembrie 1983, după instalarea rachetelor americane în unele state
din Europa Occidentală, au avut loc mai multe proteste sub un anumit slogan. La începutul anilor
2000 în Moldova a fost utilizat un slogan conținând aceleași cuvinte, dar în altă ordine. Scrieți
sloganul utilizat în protestele din 1983.
Răspuns: Mai bine comunist decât mort

Autor: Vera Țurcanu-Spătaru
34. În această întrebare, expresiile „familie suedeză” și „masă suedeză” sunt înlocuiri.
Pentru a explica esenţa familiei suedeze un jurnalist a adus drept exemplu masa suedeză. Roşiile sunt
albaneze, ceapa şi ardeiul româneşti, brânza bulgărească, chiar şi uleiul e din Spania.
Ce expresii au fost înlocuite prin „familie suedeză” și „masă suedeză”.
Răspuns : Criza grecească, salată grecească
Se acceptă: Criza din Grecia şi alte variante care fac referinţă la Grecia şi situaţia financiar-economică
precară.
Comentariu: Se explică cît de gravă e criza din Grecia pe exemplul salatei greceşti care acum se face
din produse importate, mai ieftine. Numai cîteva măsline păcătoase sunt de origine locală.
Sursă: http://www.arh.aif.ru/money/article/26687
Autor: Andrei Lutenco

35.
Aveţi în față o reclamă ce scoate în evidență o anumită caracteristică a unui produs industrial. Numiți
produsul și caracteristica.
Răspuns: automobil electric
Comentariu: cal electrizat.

Autor: Sandu Cojocari

36. Un articol din Revista Novoe Literaturnoe Obozrenie spune că într-un proces din 1961 împotriva
unui funcționar nazist EL a condus la o transformare radicală a martorilor din proces, care au încetat
a mai fi corpuri „lipsite de voce”. Numiți-L.
Răspuns: Radioul
Comentariu: Din „corpuri fără voce”, radioul i-a transformat în „voci fără corp”.
Sursa: http://www.intelros.ru/readroom/nlo/y4-2012/16099-otchuzhdennye-golosa-radio-imediaciya-travmy-v-processe-eyhmana.html
Autor: Andrei Lutenco
37. (Întrebarea de dat tipărită echipelor)
Unul a apărut în anul 1939 în S.U.A., altul a apărut în 1969 în Franța. Răspundeți cât mai scurt posibil
ce (nu) are în comun prima frază din întrebare cu ele?
Răspuns: E
Comentariu: Este vorba de romanele Gadsby și La Disparition, în care nu a fost utilizată litera E.
Autor: Marcel Spătaru
38. În romanul „Numele trandafirului” de Umberto Eco autorul relatează că o parte din călugări se
otrăveau cu arsenic pentru că făceau asta. Tot din acest motiv în SUA există o lege care stipulează că
unele produse apărute până în 1985 sunt nocive pentru copii. Ce și când făceau călugării care se
otrăveau cu arsenic?
Răspuns: Umezeau degetul când citeau
Se acceptă: A linge, a uda / când răsfoiau / când lecturau etc.
Comentariu: Cerneala în evul mediu conținea arsenic, iar cea utilizată în SUA până în 1985 conținea
plumb.
Autor: Vera Turcanu-Spătaru
39. Frații Ioan și Viorel Micula, proprietarii companiei European Drinks, au în popor o poreclă
muzicală care este legată de activitatea lor. Care este porecla?
Raspunsul: The Chemical Brothers
Autor : Adrian Scutaru, BIN
http://www.finantistii.ro/stiri/Ioan+si+Viorel+Micula
40. (De dat echipelor textul tipărit)
Pe site-ul www.chris.com puteți, de exemplu, afla de ce nu există viaţă pe Marte.
Scrieţi cele 6 litere omise în propoziţie.
Răspuns: ucknor

Comentariu: Chuck Norris a fost pe Marte, de aceea acolo nu există viaţă.
Autor: Marcel Spătaru

Runda 5
41. Conform unei versiuni, acest mit a apărut în timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când
penicilina era foarte greu de găsit, iar medicii trebuiau să o reutilizeze. Dar în ce constă acest mit.
Răspuns: Nu se poate de consumat alcool în timpul tratamentului cu antibiotice.
Comentariu: Conform acestei versiuni, deficitul de penicilină făcea ca medicii să trebuiască să
recupereze penicilina utilizată din urina pacienţilor deja trataţi. Dacă aceşti pacienţi consumau bere,
recuperarea penicilinei era mult mai anevoioasă – pacienţii mergeau mai des la veceu, iar substanţa
era prea diluată.
S: http://antibiotic.angelreader.com/drugs-antibiotic/?pg=2

42.
Autorul întrebării a luat cîte o jumătate din două imagini celebre şi le-a unit într-o singură imagine, pe
care a manipulat-o puţin. Răspundeţi aici şi acum pe cine a vrut autorul să reprezinte astfel.
Răspuns: Fatboy Slim.
Comentariu: Imaginea e formată din jumătățile fotografiilor bombelor Fat man şi Little boy şi subţiată
apoi. Din engleză ‘slim’ se traduce ca ‘subţire’. „Right here right now” - piesă de Fatboy Slim.
Autor: Andrei Lutenco
43. O glumă zice că Dumnezeu trebuia să fie foarte ocupat în ziua când crea animalele pentru că nu a
observat că Satana a creat calul. Ce cuvânt a fost înlocuit în textul glumei?
Răspuns: Țânțarul
Autori : Adrian Scutaru și Marcel Spătaru
Comentariu: Iar autorii întrebării au făcut din țânțar armăsar.
http://buginfo.com/article.cfm?id=84
44. Scriitorul francez Frederic Beigbeder afirmă că dragostea n-are nimic de a face cu inima, acest
organ fiind de fapt respingător. În schimb, el asociază dragostea cu un alt organ, care este mai
romantic, zicând că nu este o întâmplare că Cehov, Chopin, Orwell şi Camus au murit din pricina unei
boli a acestui organ. Cu ce organ asocia dragostea Beigbeder?
Răspuns: Plămânii
Comentariu: Există expresia ”a tăia respirația”.
Autor: Vera Țurcanu-Spătaru

45. Apariția lor se datorează teoriei miasmelor, care era răspândită în evul mediu. În ele, levănțica
era utilizată în calitate de material filtrant. Răspundeți prin două cuvinte, în cadrul cărui eveniment,
conform Wikipedia, ele mai pot fi văzute astăzi?
Răspuns: Carnavalul Veneţian
Comentariu: Este vorba de masca "Medico de la Peste", sau doctorul de ciuma, aia cu nasul lung.
Autor: Ion Vasilică
46. Într-una dintre metodele de prevenire a criminalității în orașe se utilizează multă iarbă. Metoda
poartă denumirea PIDU, adică prevenirea infracționalității prin… Dar cum se descifrează ultimile două
litere, D și U?
Răspuns : design urbanistic
Autor: Vera Turcanu-Spătaru

47.
Ați primit în față o imagine. Iar acum vă rugăm să numiți termenul folosit pentru prima dată în anii
1920, dacă în limba engleză în sinonimele lui sunt menționate portocala sau brânza.
Răspuns: Celulita
Comentariu: În engleză celulita mai este numită și orange peel syndrome sau cottage cheese skin
Autori: Ivan Boaghi
48. Un litru de această substanță poate ajunge să coste 15 mii de dolari. Această substanță a dat și
denumirea unui roman de Melissa de la Cruz, în care se relatează despre niște vampiri din elita
societății americane. Numiți substanța.
Răspuns: Sânge albastru
Comentariu: Sângele albastru de la crabi este utilizat în medicină și este foarte scump.
Autor: Marcel Spătaru

49.
Doamne, fă ca mareșalul Wade
Să fie tare și să aducă victoria,
Fie ca el să înăbușe revolta,
Și ca un torent grăbit
Pe rebelii ei să-i zdrobească,
Dumnezeu să-l apere pe rege!
Aveți în față a șasea strofă din textul inițial al imnului God Save the Queen, care a fost eliminată în
versiunea actuală a imnului. Într-un cuvânt din fragmentul pe care l-ați primit am omis șase litere.
Restabiliți cuvântul în întregime.
Răspuns: scoțieni
Comentariu: În loc de „Pe rebelii ei să-i zdrobească” era „Pe rebelii scoțieni să-i zdrobească”. Evident,
fragmentul a fost scos din imn.
50. Englezii fac referință la spatele cămilei și la un anumit fir de pai, sau la spatele calului și la o
anumită pană. Dar la ce facem referință noi?
Răspuns: Picătura care a umplut paharul
Se acceptă: Ultima picătură
Comentariu: Expresii similare sunt: „Ultimul fir de pai care a rupt spatele cămilei”, sau „ultima pană
care a rupt spatele calului”
Autor: Marcel Spataru

