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1.  
Acesta este steagul lor. 

 
Uncyclopedia zice despre EI ca din tot ce a aparut odata cu internetul,  anume EI sunt cei mai rai. 
Organizatorii no vor fi ca EI, dar va vor cere totusi raspunsuri cit mai exacte. 
Numiti-i prin 2 cuvinte. 

 
R: Grammar Nazis 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10Lei 
 

2.  
Conform urbandictionary  X este, de obicei, folosit după ce ai spus o glumă. Aceeași sursă susține că termenul X 
mai este folosit în momentul în care cineva doreste să fumeze marijuana. In campionatul de CUC din Cluj există o 
echipă denumită astfel. Nu va intrebam ce am inlocuit prin X, dar ce personaj din cinema a facut X renumit 
 
Răspuns:  Sheldon Cooper (din Big Bang Theory) 
C: X e Bazinga. 24 martie e ziua de nastere a lui Jim Parsons 
Sursa: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bazinga  
Autor: Printese si Supermani 
 
3.  
În Spania, Portugalia, Belgia, Italia, Honduras și Bolivia această zi se sărbătorește la 19 martie. Alte țări o 
sărbătoresc în a treia duminică a lunii Iunie. În România aceasta a început a fi sărbătorită pentru prima dată la 9 
mai 2010, la inițiativa organizației T.A.T.A.  
Despre ce sărbătoare merge vorba? 
 
Răspuns: Father’s Day sau Ziua Tatălui 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Father%27s_Day#Spain, http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Tat%C4%83lui 
Autor: Printese si Supermani 
 
4.  
Se spune că aici este destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un 
borcan; destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a 
deparazita un câine. 
Unde le putem găsi pe toate acestea împreună, dacă, parafrazând un citat celebru, putem spune că mâinile sunt în 
răspunsul vostru.  
 
R: în corpul uman 
S: http://www.efemeride.ro/50-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-corpul-
uman?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemer
ide%29  
A: Vadim Culea 
 
5.  
Aurel Baranga spunea că omul este singurul animal care ştie că trebuie să moară şi asta i-a dat lacrima. Dar este, în 
acelaşi timp, şi singura fiinţă care ştie că ştie acest lucru şi asta i-a dat… I-a dat ce? 
 
R: zâmbetul 
S: http://enciclopedie.citatepedia.ro/   
A: Vadim Culea 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bazinga
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http://www.efemeride.ro/50-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-corpul-uman?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemeride%29
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6.  
Atentie: Înlocuri 
Deși inventate de romani, dacii au folosit astfel de zodii în războaiele cu ei, mărturie stând basoreliefurile de 
pe Columna lui Traian. În timpul Republicii Romane, fiecare legiune era dotată standard cu 60 de zodii, fiind o 
prezență marcabilă și de temut pentru inamici.  
Întrebare: Nu vă întrebăm care a fost cuvîntul înlocuit,  va intrebam cine a concertat în Chișinău în octombrie 
2010. 
 
Răspuns: Scorpions 
Comentariu: Scorpion a fost înlocuit cu zodie. 
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Scorpion_(arm%C4%83), http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpio_(weapon) 
Autor: 777 
 
7.  
Tricornul este o Pălărie bărbătească având borurile îndoite în trei colțuri, foarte populară în sec XVIII. Fiind 
purtată atît de civili cît și de militari, a facut parte din uniformele respective. Ea a fost o evoluție a pălăriilor cu 
boruri largi, purtate de muschetarii vremii. 
Întrebare: Care a fost cauza practică a acestei inovații vestimentare. 
 
Răspuns: Odată cu apariția armelor de foc borurile largi împiedicau purtarea lor pe umăr. 
Sursa: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0
%B0, http://dexonline.ro/lexem/tricorn/58744 
Autor: 777 
 
8.  
In ultimul timp, apar tot mai multe modalităţi de înfrumuseţare a dinţilor – cum ar fi înălbirea, alinierea şi 
modelarea dinţilor sau aplicarea pietrelor semipreţioase pe suprafaţa acestora.  
Mai nou, tatuarea dinţilor a devenit populară în India, iar în Japonia fetele îşi alungesc şi ascut caninii pentru a 
căpăta un aspect de vampiriţe.  Deşi pînă nu demult mulţi adolescenţi refuzau să poarte aparate dentare, din 
diverse motive, recent tinerii din China, Thailanda şi Indonezia sunt dispuşi să facă orice pentru a avea un aparat 
dentar.  
Dar care este motivul pentru care tinerii din China, Thailanda şi Indonezia vor să poarte aparate dentare? 
 
R: ca să pară mai înstăriţi.  
C: În Bangkok, de exemplu, un aparat dentar, costă, în medie, 1.200 de dolari. Acum există aparatele dentare false 
care se pot achiziţiona cu 100 de dolari, unele pot fi cumpărate chiar de la tarabe. Cei mai mulţi dintre adolescenţi 
optează pentru varianta „low cost” a aparatului dentar pentru a-şi impune un anumit statut.  
S: http://www.descopera.ro/cultura/10596686-de-dragul-frumusetii-cele-mai-bizare-ritualuri-de-modificare-a-
dintilor 
A: Zina Adam 
 
9.  
În secolul al XIX, guvernatorii mexicani i-au angajat pe cei din tribul Tarahumara pentru a transporta poșta de-a 
lungul statului Chihuahua. Timp de 6 zile, de luni până sâmbătă, poștașii Tarahumara distribuiau 20 de kilograme 
de material poștal prin munții statului Chihuahua și reveneau în oraș sâmbăta, după ce fiecare poștaș parcurgea 
între 800 și 900 de kilometri. Cum acei poștași reușeau să parcurgă în acea perioada distanțe așa de lungi? 
 
R: Alergau  
C: Membrii acestui trib ies în evidență printr-o caracteristică deosebită: capacitatea de a alerga pe distanțe mari, 
de peste 100 de kilometri, zi de zi.  Unii indieni Tarahumara au reușit să alerge și 190 de kilometri într-o singură 
zi, depășind performanțele celor mai bine pregătiți ultra maratoniști. 
A: Mihai Gîrneţ 
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10.  

Atenţie la materialele distributive.  
Scrieţi , vă rog, cuvintele acoperite din imagine.  
 
R: preţul mărului 
A: Mihai Gîrneţ 
 
11.  
Sadoveanu, Placido, Jackson, Schumacher, Platini,  Servantes — ce au in comun aceste persoane? 
 
Raspuns: Prenumele se accepta si Numele 
Echipa 777 
 
12.  

 
 
Aveţi în faţă posterul unui concert de pian pe muzica lui Rahmaninov care a avut loc acum cîţiva ani. Într-un minut 
vă rugăm să scrieţi în ce zi şi care lună a avut loc acest concert. 
 
R: 11 septembrie  
C: Concert  dedicat comemorării victimilor 11 septembrie de la World Trade Center. 
S: http://iduncan.tumblr.com/post/7137218894 
 
13.  
Deși este foarte aproape, niciodată nu a fost, intotdeauna va fi, nimeni niciodată nu a vazut-o si nici nu o va vedea 
vreodată și toata lumea își pune speranța in ea. Ce este ea? 
 
Răspuns: mâine 
Autor: Olga Cojocaru 
Sursa: http://teste.haios.ro/teste.php?lang=ro&id=21&sct=201 
 
14.  
In anul 1995, dupa salubrizarea de primavara care a avut loc in sase statiuni montane din Franta au fost colectate 
17 tone de deseuri. Deseurile care contineau metal au fost ulterior reciclate, iar restul deseurilor au fost folosite in 
calitate de combustibil. Dar ce constituia cea mai mare parte din desurile colectate? 
 
Rapuns: Schiuri si bete pentru schi. 
Echipa 777 

http://iduncan.tumblr.com/post/7137218894
http://teste.haios.ro/teste.php?lang=ro&id=21&sct=201
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15.   
In Republica Sud Africana  sunt 3,  in Tarile de Jos – 2, in Romania – 1, in Nauru – 0. Numiti-o pe cea din Republica 
Moldova. 
 
Raspuns: Chisinau  
Comentariu: RSA are 3 capitale, Tarile de Jos (Olanda) are 2 capitale, Nauru oficial nu are capitala. 
Echipa 777 
 
16.  
În urma realizării experimentului cu levitarea magnetică a unei broaşte vii şi, ulterior, pentru descoperirea 
grafenului şi elucidarea proprietăţilor sale remarcabile, fizicianul Andrei Gheim a devenit primul care a reuşit o 
astfel de performanţă. Numiţi-o. 
 
R: Câştigarea premiilor Nobel şi Ig Nobel. 
Comentariu: Pentru experimentul cu broasca, în anul 2000 Andrei Gheim a primit premiul Ig Nobel, iar peste zece 
ani, în 2010, i-a fost decernat premiul Nobel pentru Fizică. 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Geim  
Autor: PS, 10 Lei 
 
17.  
Akutagawa, scriitor japonez, scria ca printre cei pasionati de jocurile de noroc nu vei gasi Xi. Partea frumoasa in a fi 
X este ca de fiecare data sau ai dreptate sau esti placut surprins. Ce am inlocuit prin X? 
 
R: pesimist 
S: http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/pessimist.html#pe3u35oRtpg7cMV6.99  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10Lei 
 
18.  
Vânzarea X ar fi interzisă în magazinele britanice, pentru că sunt spălate. X britanice sunt ilegale în magazinele din 
US pentru că nu sunt spălate. 
Numiți X prin 3 cuvinte.  
 
Răspuns: ouă de găină (ouă de pasăre) 
Autor: Printese si Supermani 
 
19.  
Completați inscriptiile din prima si a doua imagine: 

 
 
Răspuns:  West, De Faro 
Autor: Printese si Supermani 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Geim
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/pessimist.html#pe3u35oRtpg7cMV6.99
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20.  
În timpurile străvechi aceasta se considera o boală de la naştere cu care trebuia să te adresezi neapărat la medic. 
Un medic le-a dat rudelor unui pacient de-al său următoarele instrucţiuni: „ Vîrîţi bolnavul într-un sac umplut cu 
lînă. Duceţi-l în munţi şi din vîrful muntelui daţi-i drumul, împingeţi-l, păliţi-l  cu picioarele. Dupa aceea scoteţi-l 
din sac, daţi-i sa bea o soluţie diaforetică (care te face să transpiri) şi culcaţi-l în pat.” Cît n-ar fi de straniu, bolnavul 
s-a vindecat urmînd sfaturile medicului.  
Î: Despre ce boală este vorba, daca marele poet rus Gogoli spunea ca anume aceasta îl încurca pe rus sa fie gigant. 
 
R: Lenea 
S: Др. Купер "История розги", С-Петербург, 1991 г., стр. 124; "Энциклопедия мысли", М., 1994, с.218. 
Autor: Intel 
 
21.  
Material distributive: 

 
Sedia Stercororia este o relicva pastrata in muzeul din Vatican. In trecut aceasta avea un rol practic si era folosita 
de catre cardinali in luarea unei decizii importante. Daca va dati seama care era rolul acestui obiect, ne veti spune 
ce eveniment a cauzat necesitatea crearii lui. 
 
Raspuns: papesa Ioana. Papa de la roma – femeie. 
Comentarii: verificarea daca este barbat" noul papa ales 
Autor: Printese si Supermani 
 
22.  
Renumitul timbru poștal Penny Black, primul timbru poștal adeziv, a apărut în Anglia în 1840. Ideea creării 
timbrelor a avut succes și s-a răspândit prin toată lumea. Totuși, Penny Black a folosit doar un an, după care s-a 
observat ca este refolosit in masa si de aceasta a fost înlocuit cu Penny Red. Raspundeti cum de reuseau oamenii sa 
il refoloseasca. 
 
Răspuns: ștampila poștală nu se vedea pe timbru 
Comentariu: Ștampila de anulare a scrisorilor era de culoare roșie și nu se vedea pe timbru, dar și putea fi șterasă 
ușor, iar timbru refolosit. Pentru Penny Red, ștampila de anulare a scrisorii era neagră, ceea ce o făcea mult mai 
lizibilă.  
Sursa:http://www.pennyblackstamp.co.uk/history_of_penny_black_stamps.html 
Autor: Printese si Supermani 
 
23.  
Pictorul austriac Robert Kallina, încă nu a intrat în istorie ca portretist, cu toate că majoritatea „colegilor” săi s-au 
evidenţiat anume în acest domeniu. În schimb peisajele sale arhitecturale sînt preţuite foarte înalt în Europa. Iar 
Regina Olandei a spuns ca nu-i ii jale să-şi dea capul de dragul operelor acestui maestru. Numiţi cea mai 
importantă operă a pictorului austriac. 
 
R: 500 EUR, bancnota euro 

http://www.pennyblackstamp.co.uk/history_of_penny_black_stamps.html
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C: Kallina a creat designul valutei EUR. Iar Beatrice era gata „să-şi sacrifice capul” reprezentat pe guldeni ( monede 
de circulaţie în Olanda). 
S: "Валюты мира. Иллюстрированный атлас для школьников", СПб-М., 2002, с.21, 26. 
Autor: Intel 
 
24.  
Psihologul englez David Lewis afirmă că acesta este inofensiv doar pentru femei, în timp ce pentru bărbaţi poate 
constitui sursa unor boli serioase. Cercetările au arătat că doar la ¼ din femei s-a înregistrat o mică deviere de la 
norme, manifestată prin intensificarea ritmului cardiac. Bărbăţii, din contra, reacţionau la acesta foarte negativ: li 
se intensifica pulsul, apărea aritmia, se ridica brusc tensiunea arterială. Numiţi acesta printr-un cuvînt englez 
apărut în vocabularul limbii române la începutul acestui secol. 
 
R: shopping 
Autor: Intel 
 
25.  
Deşi se crede că sunt doi, de fapt sunt patru. Deşi se crede că sunt la fel, de fapt sunt diferiţi – unul este ca o piatră 
înconjurată de nisip, iar altul este ca un fir de nisip înconjurat de pietre. Deşi denumirea lor spune una, adevărul 
este invers – după scală cel de sus e mai înjos, iar cel de jos e mai în sus. În final, unuia îi corespunde zero, iar altuia 
– 4 mln, deşi chiar şi aceşti 4 mln oficial aparţin altora. Numiţi-i pe primul şi pe al doilea. 
 
R: Polul Nord şi Polul Sud 
S: http://www.efemeride.ro/descopera/lucruri-mai-putine-cunoscute-despre-polul-nord-si-polul-
sud/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemeri
de%29  
A: Vadim Culea 
 
26.  
Odata, la Paris, maestrului în balet Rudolif Nuriev i s-a adresat cu o rugăminte una dintre marele principese ruse. 
Aceasta împreună cu regina Spaniei dorea să asiste la una dintre repetiţiile maestrului. Nuriev, pe neaşteptate, a 
fost categoric împotrivă – ba mai mult de atît, nu avea nimic împotriva prezenţei reginei Spaniei, dar  pe principesa 
rusă nu dorea să o invite nici în ruptul capului.  
Dar care era cauza unei astfel de „selecţii”? 
 
R: la repetiţii Nuriev obişnuia sa înjure 
C: Evident înjurăturile erau în rusă 
S: программа "Время", 24.01.2003г. 
Autor: Intel 
 
27.  
În timpul Evului Mediu, istoriografia europeană a consemnat un număr de întâmplări bizare, care nu pot fi pe 
deplin ințelese nici astazi. Fara niciun motiv aparent, unii oameni erau loviti de o “ciumă a râsului”. Pe 17 iunie 
1278, aproape două sute de oameni din această cauză au murit înecându-se. Unii medici au căzut de acord asupra 
faptului ca totul se datora dezechilibrului celor patru umori corporale: bila neagră, bila galbenă, flegma si sangele. 
Alții considerau că totul se datora consumului ciupercii parazite pintenul secarei.  
Dar ce am înlocuit cu ciuma râsului? 
 
Răspuns: boala (mania) dansului. 
Autor: Olga Cojocaru, 777. 
Sursa: http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/prizonieri-ai-mintii-boala-dansului-din-
strasbourg-i-1161621 
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28.  
Parerile sunt impartite asupra originii x-lui. Cei mai multi il leaga de cultul mortilor din vremuri stravechi. Dupa 
unii, x-ul isi are originea in sacrificiile de animale care erau aduse pentru cei morti si de care cei vii nu trebuia sa se 
atinga.  
Întrebare: Dacă v-ați dat seama ce este x, scrieți peste un minut cum se numește cel de acum. 
 
Răspuns: Postul Mare. 
Sursa: http://www.util21.ro/biserica-internetul/post-biserica-traditi-crestini.htm 
Autor: 777. 
 
29.  
Carstensz Pyramid, Kilimanjaro, Vinson Massif, Elbrus, Aconcagua, McKinley.        Continuați lista. 
 
Răspuns: Everest. 
Comentariu: cele mai înalte vîrfuri de pe cele 7 continente. 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Summits 
Autor: 777. 
 
30.  
El a început cariera sa ca instructor Aikido în Japonia și deține centura neagră de gradul 7 dan. De asemenea, el a 
fost primul străin care a devenit instructor într-un dojo Aikido din Japonia. El mai este si scriitor, chitarist și 
adjunct al șerifului în rezervă. Cine este EL dacă cunoaștem că unul din personajele pe care l-a jucat acesta este 
Casey Ryback? 
 
Răspuns: Steven Seagal 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Seagal  
Autor: Printese si Supermani 
 
31.  
Dupa un interviu live Barack Obama a demonstrat printr-o actiune ca ar putea fi un excelent jucator de ping pong. 
El a fost aclamat pentru aceasta de toata presa americana insa condamnat de faimoasa organizatie "Oamenii 
pentru un tratament etic al animalelor". Ce a facut Dl Presedinte? 
 
Raspuns: "a ucis o musca" 
Comentariu: Musca zbura in jurul sau in timpul interviului, si a fost condamnat de PETA pentru aceasta, iar la 
urmatoarele interviuri, se apara de muste insa nu le mai ucidea 
Autor: Printese si Supermani 
 

32.  
Aceste pasari au fost aduse in Australia din Africa de Sud, in anii 60 ai sec. XIX. Pielea acestor pasari este folosita in 
marochinarie,  penele din cand in cand devin la moda, iar gurmanii afirma ca, carnea acestei pasari seamana la 
gust cu cea de vitel. Despre ce pasare este vorba? 
 
Raspuns: Struț 
Echipa 777 
 

33.  
Ianush Rossi scria despre aceasta ca despre o binefăcătoare despre care se vorbeşte prea mult. Henry Willer Show 
– ca despre unul dintre argumentele cel mai greu de respins (contrazis). Numiţi, peste un minut, ce am înlocuit 
prin aceasta. 
 
R: Tăcerea 
S: "Афористикон или самый толковый словарь", М., 1999, с. 179-180. 
Autor: Intel 

http://www.util21.ro/biserica-internetul/post-biserica-traditi-crestini.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Summits
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Seagal
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34.  
În 1816, în Scoția, paralel cu dezvoltarea ideii de sacralitate a corpului decedatului a fost inventat un dispozitiv, de 
forma unei cuști grele de metal, ce se punea deasupra mormântului proaspăt pentru o perioadă de câteva 
săptămâni. Această practică proteja cadvrele de... De cine? 
 
R:  studentii de la medicina 
Autor: Ivan Zarea, 10 Lei 
 

35.  
Oxo Tower este o clădire renumită situată pe malul râului Tamisa din Londra. În pofida faptului că se interzice 

plasarea publicității pe malul râului, inclusiv companiei proprietare OXO i s-a interzis aceast lucru. Recurgind insa 

la un truc arhitecturalo-designaresc compania a reusit sa plaseze publicitate. Ce a folosit ea in acest scop? 

 

Răspuns: ferestre 

Comentariu: arhitectul a făcut inscripția în formă de ferestre ce au  formă de figurilor geometrice, astfel 

proprietarii au spus că acestea sunt figuri, simboluri geometrice: cerc, X, cerc 

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

Autor: Printese si Supermani 
 

36.  
Atenţie, în întrebare a fost folosită o înlocuire.  
Admirînd un tablou de Bosch, unul din protagoniştii filmului “In Bruges” îl intreaba pe prietenul său daca cunoaşte 
ce este un spital. Spitalul este un "fel de 2 feluri". Nici foarte rău, nici foarte bine. Cam asa, ca Tottenham.  
Spitalul e si unu din cele trei intro opera clasica. Dar ce cuvînt a fost înlocuit cu spital? 
 
R-s: Purgatoriu 
Comentarii: Ei priveau la tabloul “Judecata de apoi”. Tottenham este o echipă de fotbal din campionatul Angliei, 
care de obicei se afla la mijlocul clasamentului. 
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei 
 

37.  
Aveţi în faţă costumul tradiţional al medicilor din timpul ciumei bubonice, care a luat viaţa a cca 75 de milioane de 
oameni în timpul secolului al XIV-lea.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/OXO_Tower
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Fiecare element al costumului avea un anumit scop. Astfel, în acele vremuri, medicii credeau că o pălărie mare ţine 
la distanţă bacteriile. Ciocul de pasăre era umplut cu oțet și diverse substanţe chimice urât mirositoare. Probabil că 
atunci când medicii intrau în contact cu un corp în descompunere mirosul era ținut la distanță astfel. Se credea că 
lentilele roșii produc imunitatea față de anumite boli. În general haina neagră sau pelerină era unsă cu grăsime 
pentru a se crea un strat protector între mediul înconjurător și persoana care o purta. 
Spuneţi, vă rog, care era menirea presupusă a toiagului din trestia de zahăr? 
 
R: întoarcerea cadavrelor 
S: http://www.efemeride.ro/de-ce-purtau-medicii-costume-ciudate-in-timpul-epidemiei-de-ciuma-
bubonica?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efe
meride%29  
A: Vadim Culea 
 

38.  
Pilumul este o suliță scurtă folosită de legionarii romani ca armă de lupta de la distanță. In timpul lui Iulius Caesar, 
romanii au încetat să călească fierul din care era făcută partea metalică a pilumului, fierul necălit se îndoia atunci 
când penetra scutul. Dar care era beneficiul romanilor? 
 
Răspuns: pilumul nu mai putea fi scos din scut.  
Comentariu: pilumul îndoiat nu mai putea fi scos din scut, astfel, scuturile deveneau inutile și erau aruncate, 
inamicul fiind astfel mult mai vulnerabil în fața atacului. 
Autor: Ivan Tretiacov, echipa 777. 
Sursa:  http://ro.wikipedia.org/wiki/Pilum  
 

39.  
In barul Kilroy din statul Indiana SUA, anumitor vizitatori li se  face cadou un maiou de culori aprinse care 
lumineaza in intuneric. Acest maoiu este menit să ușureze viața paznicilor și angajaților barului. va rog sa ne 
zicetsi in un minut caror anume vizitatori li se face asa cadou? 
 
Răspuns: Care abia au atins virsta de 21 unu de ani 
Comentariu:Acest maoiu alarmeaza pe angajati sa traga o atenție deosebită tinerilor abia ajunși la vîrsta de 21 de 
ani. Din cauză că aceștia sunt neexpeerimentați și pot ușor să se îmbete și sî încep comportament neadecvat. 
Autor: Printese si Supermani 
 

40.  
Eroul unui roman de scriitoarea britanica Iris Murdoch conduce automobilul in care se mai afla si iubita sa. 
Citat din roman ” Citeodata dreapta mea cauta stinga ei” 
Raspundeti in ordinea corecta care doua cuvinte au fost inlocuite in citat? 
  
R: stinga, dreapta 
Источник(и): Айрис Мердок "Черный принц".  
http://lib.ru/INPROZ/MERDOK/murdoch_black.txt  
Автор: Наталья Кудряшова 
 
 
Va invitam mine la jocul din superliga si ligi. 

http://www.efemeride.ro/de-ce-purtau-medicii-costume-ciudate-in-timpul-epidemiei-de-ciuma-bubonica?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemeride%29
http://www.efemeride.ro/de-ce-purtau-medicii-costume-ciudate-in-timpul-epidemiei-de-ciuma-bubonica?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemeride%29
http://www.efemeride.ro/de-ce-purtau-medicii-costume-ciudate-in-timpul-epidemiei-de-ciuma-bubonica?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemeride%2FxDuy+%28Efemeride%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pilum
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