Campionatul XXIV "Ce? Unde? Când?"
Etapa 3 – SL/L
6 Aprilie 2014
LAREME, Eliadorii, Bifidoc, A-Team
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În categoria "Vezi şi..." a unui articol din wikipedia întitulat BETA, se regăsesc următoarele titluri:
Hipergamie
Liderism
Teritoriu
Ordinea ciugulitului
Ce cuvânt a fost înlocuit prin BETA.
Alfa
Din SL/L (Chișinău): Asachi, 10 Lei, GM, Belezis, Kakulla, SER
Articolul este despre comportamentul social al animalelor ALFA, adică a animalelor cu trăsături dominante
în grup.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(ethology)`
Andrei Lutenco, LAREME
În 1814, patru frați meseriași au dat piept cu soldații ruși în încercarea de a-și proteja proprietatea, cu careși câștigau pâinea, amplasată în unul din faimoasele cartiere ale Parisului. Toți patru au murit, unul fiind
executat prin sfârtecare. Nu că le-ar face multă cinste fraților, dar 75 de ani mai târziu în acest cartier a
apărut... Ce? Numiți-o prin două cuvinte.
Moulin Rouge
Acord, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Velvet, Oceanic Six, SER, Punctul pe H
Ion Vasilică, LAREME
Domnul Șabad învățase împreună cu Cehov la Universitatea din Moscova, purta monoclu și bărbuță de țap;
avea reputația unui om extrem de bun la inimă, oferindu-și gratis serviciile celor săraci. După o întâmplare
care a implicat 3 copii și o pisică, un oaspete celebru al domnului Șabad a fost inspirat să-l creeze pe el. Pe
cine?
Doctorul Aibolit
Criteriu de acceptare: Doctorul Aoleu sau Vai-ma-doare
Maktub, Asachi, 10 Lei, Kernel Panic, Moon Power, Oceanic Six, Pokerface, Kakulla, SER, Abricot, Punctul
pe H
Șabad, ca și Cehov, era medic. Trei copii i-au adus doctorului o pisică, pe care el a lecuit-o. Kornei Ciukovski
l-a creat pe doctoral Aibolit după modelul cunoscutului său.
Revista “Vokrug Sveta”, apr. 2012
Ion Vasilică, LAREME
Creatorul EI, în copilărie era deranjat de conflictele dintre diversele grupări etnice din oraşul său natal. O
şcoala britanică care o are pe EA ca obiect de studiu îi prezintă valoarea astfel: "Înainte, multe şcoli învăţau
elevii să cânte la flaut, nu pentru a produce o naţiune de interpreţi de flaut, ci pentru a-i pregăti pentru
studiul altor instrumente muzicale". Numiţi-o printr-un singur cuvânt.
Esperanto
Maktub, 10 Lei, Turnul Alb, SER
Obiectul de studiu limba Esperanto era apreciat ca și o metodă de a facilita studiul altor limbi.
http://en.wikipedia.org/Esperanto
Andrei Lutenco, LAREME
O trasatura unica pentru fortele armate ale Marii Britanii este ca toate tancurile din dotarea ei dispun de
un dispozitiv mai putin folositor pe campul de lupta, care este insa pe larg utilizat de soldati. Dar la ce este
folosit acest dispozitiv, daca fiecare din noi avem ceva asemanator in casele noastre?
fierbe apa pentru ceai
Maktub, Asachi, Acord, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Velvet, Moon Power, Oceanic Six, Pokerface, Belezis,
Phi, 42, Kakulla, WTH, Printese si S., SER, Abricot, Punctul pe H
http://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2#Crew_and_accommodation
Burca Horia, Eliadorii
În anul 471 î.e.n, în pofida unor importante succese militare şi politice, generalul atenian Temistocle pleacă
în oraşul Argos. În wikipedia, această informaţie este însoţită de imaginea unui con cu numele lui
Temistocle pe el. În unul din cuvintele din întrebare am omis 5 litere. Reproduceţi cuvântul iniţial.
ostra
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Maktub, Asachi, GM, WTH, Intel
Temistocle a fost ostracizat, o procedură pur democratică care nu presupune vreo vină din partea celui
supus ei. Ci doar voința poporului. Cuvântul ostracizare provine de la ostracon, un ciob de lut ars pe care
se scria numele celui supus procedurii.
http://en.wikipedia.org/Themistocles
Sandu Cojocari, Andrei Lutenco, LAREME

Recent, în internet au apărut o serie de coperte amuzante a unor cărți inexistente. Restabiliți numele
propriu omis de pe coperta acestei cărți.
Sigmund Freud
WTH
Majoritatea navelor aeriene de pe copertă au formă alungită ceea ce ar fi putut interpretat de Psihanalistul
Austriac.
Andrei Lutenco, LAREME
În prima decadă a lunii trecute, o prietenă a autorului întrebării a transmis din Kiev salutări priEtEnelor,
pozând lângă un X improvizat din Y-uri, redând atmosfera Maidanului. Dacă face un singur pit-stop, șoferul
de formula 1, de regula folosește XYuri pe durata cursei. Ce am înlocuit prin X și Yuri?
X-8; Yuri-cauciucuri, pneuri, anvelope;
Maktub, Acord, 10 Lei, GM, Zeii CUCului, Intel, SER

Andrei Lutenco, LAREME
Conform unei versiuni mai puțin tolerate de istorici, lucrătorii căilor ferate purtau cu ei X când vizitau
anumite încăperi, pentru ca să fie ușor găsiți de membrii echipajului în cazuri urgente. Numiți X cu două
cuvinte.
Felinare roșii
Criteriu de acceptare: lanterne roșii și după sens.
Acord, Kernel Panic
Lucrătorii căilor ferate frecventau casele de toleranță. Se presupune că de la aceastpă practică au apărut
cartierele felinarelor roșii. De asemenea, după tradiție, ultimul vagon dintr- garnitură poartă o lanternă
roșie.
LAREME
Deși, de regulă, legătura dintre ELE este fixă, ELE pot lua curbele datorită formei care tinde spre una conică.
Într-un cântec popular cu itinerar, se utilizează forma neobișnuită a pluralului pentru ELE. Numiți-le prin trei
cuvinte.
Roțile de tren
Maktub, GM, 42
“Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică... Din Craiova la Pitești, Și-l dai jos la București... Trenule, să nu
ai parte... de șuruburile toate și de șina de sub roate...” osia cărora este fixă, ceea ce implică lipsă de
diferențial. În curbe, roata din stânga se rotește cu o viteză diferită de cea din dreapta, iar pentru a
compensa lipsa asta de diferențial, roțile de tren sunt de obicei conice. În interiorul curbei, roata se mișcă
pe șină pe circumferința mai mică, și invers.
Ion Vasilică, LAREME
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Rastafarienii îl consideră pe EL drept unul dintre primii rastafarieni. Într-un film documenar al lui Avi
Mograbi, moartea LUI este povestită în paralel cu știrile despre teroriștii sinucigași. Numiți-l.
Samson
Pokerface, WTH
În întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
Într-o povestire a lui Terry Pratchet, un reprezentant al acestei specii, aflându-se într-o anumită situație, nu
este de acord cu starea lucrurilor și se teleportează. Urmașii acestuia au moștenit gena teleportării și au
format o rasă. Cu ce nume propriu e numită această rasă.
Schroedinger
Acord
E vorba despre pisica din experimental lui Schroedinger;
În întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
Dintre cele trei, Fetița era preferata LUI. Cea Pictată era cea mai sprintenă. Ce-a de-a treia era cea mai mare
şi, respectiv, avea rolul care corespunde titlului pe care l-a primit EL mulțumită celor trei. Numiți rolul celei
de-a treia, prin două cuvinte.
Navă/vas amiral
Nicio echipă
Este vorba despre navele Nina, Pinta și Santa Maria. Descoperirea făcută cu ajutorul acestui trio, cu Santa
Maria în rol de navă amiral, i-au adus lui Columb titlul de Amiral al Oceanului.
Wikipedia, articolele despre Pinta, Nina, Santa Maria și Cristofor Columb
Ion Vasilică. LAREME
(MATERIAL DISTRIBUTIV)
Întunecată-i zarea de perdele
de nori, de tunet și furtună multă,
dar după ce acestea tac, ascultă:
ciripituri se-aud, ca-n ritornele.
***
Adie blând zefirul, da-l gonește
din nord un vânt amar cum e pelinul
și plânge păstorașul când privește
aversa furioasă ca destinul.
***
Jocul și cântul mai plăcut le este
pe-o melodie temperată, pură;
e vremea ce pe mulți îi moleșește
și cel mai dulce somn îl află-n șură.
***
să te ridici și să fugi iar pe gheață
până de tot se strică și dispare,
s-asculți cum vântul de la nord din față
în ușă bate, cu-altele-n suflare.
Aveți în față patru fragmente ale unui set de sonete scrise în 1725 al căror autor este doar presupus.
Încercați totuși peste un minut să numiți cel mai probabil autor al acestor sonete, dar și să reproduceți
numele cunoscut dat acestui grup de sonete.
Antonio Vivaldi; Anotimpurile / cele patru anotimpuri.
Maktub, Asachi, Acord, 10 Lei, GM, Velvet, Oceanic Six, Vendetta, Belezis, 42, Zeii CUCului, Intel, Printese
si S., SER, Punctul pe H
se presupune că aceste sonete aparțin peniței autorului perlelor muzicii clasice “Cele 4 anotimpuri”
http://vasile-andreica.blogspot.com/2014/03/sonetele-scrise-de-antonio-vivaldi.html
Ion Dodi, LAREME
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri:
În romanul lui Nicolas Dickner, se povestește despre vizitatorii tavernelor dintr-un port care beau atît de
mult, încât unica formă de comunicare de care erau în stare era limbajul ”i” exprimat prin sunetul Y-celor.
Ce am înlocuit prin i și Y.
Morse; pahar.
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Maktub, GM, Pokerface, 42, Turnul Alb, Printese si S., Abricot
Înlocuirile tot sunt sugestive. Litera i conține linie și punct, iar litera y seamănă cu un pahar, ce-I drept de
martini.
În întrebare
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Curios, ingredientul “satanic” al acesteia, constituie doar circa 4 % din EA, restul fiind sticlă mărunțită, pentru
a mări coeficientul de frecare, coloranți, clei și altele. Numiți-o pe EA cu două sau trei cuvinte.
Gămălia chibritului / gămălia de chibrit
Asachi
nenecesar
Revista “Vokrug Sveta”, apr. 2012
Ion Vasilică, LAREME
Think out of the box. În Primul Război Mondial, pilotul Keith Caldwell s-a pomenit în situația în care
aeroplanul său intra într-o spirală a morții după ce una din aripi fusese avariată rău. Dar Caldwell a știut să
țină situația în cumpănă. Ce act de curaj a întreprins Caldwell pentru a se salva de la o moarte sigură?
A echilibrat avionul urcându-se pe aripa avariată.
Criteriu de acceptare: după acțiunea de a echilibra;
Acord, 10 Lei, GM, Velvet, Moon Power, Pokerface, Belezis
Ieșind din carlingă, Caldwell a echilibrat aeroplanul urcând pe aripa avariată.
Ion Vasilică, LAREME
În 1933 economia insulelor Bahame, dependentă pe industria trestiei de zahăr, s-a trezit într-o stare de
stagnare ca urmare a unui eveniment care viza populația altei țâri. Într-un film turnat cu aproape șaizeci de
ani mai târziu, un eveniment similar se întâmplă spre sfârșitul peliculei și, paradoxal, este întâmpinat cu
doliu și cuvinte de laudă în adresa documentului defunct. Numiți oricare dintre evenimente.
Anularea/abolirea/abrogarea prohibiției alcoolului în SUA;
Anularea/abolirea/abrogarea prohibiției alcoolului în URSS;
Maktub, Asachi, GM, Pokerface, Belezis, WTH, Intel
În timpul prohibiției din SUA, contrabandiștii cumpărau rom din Bahame. Când prohibiția a fost scoasă,
producătorii locali o avut de suferit. La sfârşitul filmului "Văleu-văleu nu turna!" eroii află că "ukazul" lui
Gorbaceov a fost abrogat şi îi fac un fel de masă de pomenire; “Bun ukaz, uăi. Să-i fie țărna ușoară. Tare
înţălept o mai fost, mititelu”. Numărul întrebării este și el un indiciu – prohibiția în SUA a fost introdusă prin
al 18-lea amendament la Constituție.
Andrei Lutenco, LAREME
Pe data de 3 iunie 1839, aproximativ 1000 de tone ale unui produs nu au ajuns în mase ci în apa râului,
trezind, totuşi, admiraţia misionarului american Elijah Coleman, dar şi provocând un conflict militar. Despre
ce produs este vorba?
Opiu
10 Lei, Kernel Panic, Pokerface, Turnul Alb, SER
În urma acestui eveniment a izbucnit Primul Război al Opiului între Marea Britanie și China.
http://en.wikipedia.org/opium_wars
Andrei Lutenco, LAREME
Filmul documentar despre originea popularității desenelor animate Buretele Bob se numește “ALFA BETA”.
Conform wikipediei ALFA BETA își are ALFele în Babilonul sau Egiptul antic. Ce am înlocuit cu ALFA BETA.
Rădăcina pătrată / Square Root;
Acord, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Kakulla, WTH
Buretele Bob Pantaloni Pătrați
Wikipedia
Andrei Lutenco, LAREME
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Denumirea acestui sport cel mai probabil provine de la un cuvânt din franceza medievală, care însemna
"ciomagul ciobanului". Instrumentul mânuit în acest sport provine de la un alt cuvânt francez, forma
articulată a căruia a dat numele unui sport separat. Numiţi ambele sporturi.
Hockey, Lacrosse
Maktub, Belezis, Printese si S.
În hochei e folosită crosa. Articolul hotărât în franceză – La crosse.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey
http://en.wikipedia.org/wiki/Lacrosse
Ion Vasilică, LAREME
ALFA din Budapesta, pe cea mai mare parte a lungimii este paralelă cursului Dunării. Implementarea ALFELOR
începând cu anul 1918 au dus la întețirea luptelor corp la corp în rândul jucătorilor. Numiți ALFA cu două
cuvinte.
Linia albastră.
Nicio echipă
Linia albastră a Metroului din Budapesta este paralelă Dunării pe o mare porțiune (Dunărea albastră e și un
vals de Johan Schtrauss). Introducerea liniilor albastre pe terenul de hochei a făcut mai grea pasarea în față
din zona centrală, fapt care a dus la mai multe contacte dintre jucători.
http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Metro
http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_fights
Andrei Lutenco, LAREME
(Mențiune pentru cititor: a se ceti rar; Tzara se citește ca substantivul comun 'țara' fără vreo schimbare de
intonație)
Din păcate Greta Knutson este mai puțin cunoscută decât soțul ei, chiar dacă a fost o artistă suprarealistă, o
scriitoare și un critic de artă prolific. Fiind născută în Stockholm s-a mutat la Paris, iar în 1937 a părăsit țara,
lăsându-se și de suprarealism. Nu vă întrebăm cine a fost soțul ei. Care 4 simboluri au fost omise în întrebare?
l, –, p, e.
Maktub
Knutson era soția lui Tristan Tzara, suprarealist și el. Textul inițial e “l-a părăsit pe Tzara”.
http://en.wikipedia.org/Greta_Knutson
Andrei Lutenco, LAREME
O campanie desfășurată în America de Nord se numește, în engleză, X Y Cancer, şi este destinată colectării
de fonduri pentru lupta cu Non-Hodkin Lymphoma. XY.com este denumirea unui site care permite
vizitatorilor să voteze pentru câștigătorul confruntărilor individuale de pe teren. Reproduceți cuvintele
înlocuite prin XY.
Hockey Fights
Nicio echipă
Printr-o coincidență aproape fericită, Non-Hodkin Lymphoma se abreviază ca și NHL. Campania se numește
Hockey Fights Cancer. Hockeyfights.com este un site dedicat luptelor corp la cor dintre jucătorii de hockey.
http://en.wikipedia.org/hockey_fights_cancer și în întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
"XY" si "ZY" sunt doua cuvinte derivate din greaca, însemnând cam același lucru. Se poate spune că "X" face
parte din "Z". Diferența lor este un exemplu al cursei arhicunoscute intre doua puteri mari, din a doua
jumătate din secolul XX. Daca va dați seama despre ce este vorba, peste un minut scrieți exact, prin 3 cuvinte,
ce titlu paradoxal a obținut pe data de 14 Martie 1995, americanul Norman Thargard.
Primul Cosmonaut American
Asachi, Kakulla, Punctul pe H
XY – Astronaut; ZY – cosmonaut.
Kiril Semionov, Bifidoc
În întrebare sunt înlocuiri.
Într-un roman al lui Thomas Pynchon, personajele care pentru prima oară fac asta - Astronomi de profesie sunt supuse unei ceremonii speciale, pentru a celebra momentul în care EA dispare aproape complet sub
picioare și li se deschide calea către noi stele. Ce am înlocuit prin a face aceasta.
A trece ecuatorul
Nicio echipă
Thomas Pynchon, “Mason & Dixon”
Andrei Lutenco, LAREME
În trecut, atunci când elevii școlilor engleze recitau alfabetul, fiecare literă care era totodată un cuvânt
desinestătător (cum ar fi "A" sau "I") era precedată de expresia latină per se. Astfel se explică etimologia LUI
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care era cândva literă a alfabetului. O altă etimologie, mai puțin credibilă afirmă că EL era des utilizat de un
anumit savant. Numiţi savantul.
Ampere (Andre Ampere)
Maktub, Asachi, 10 Lei, Belezis
E vorba de simbolul ampersand (&) care era cândva ultima literă a alfabetului englez.
http://en.wikipedia.org/ampersand
Andrei Lutenco, LAREME
MdDS este prescurtarea din franceză a unei boli bizare, oarecum opuse altei condiții mai cunoscute.
Simptomele acesteia sunt oboseala, inabilitatea de a te concentra, dar, mai ales, dificultatea de a menține
echilibrul. Aceasta este răspândită îndeosebi în rândurile reprezentanților unei anumite profesii, bărbații fiind
mai des afectați. În limbaj neștiințific, această afecțiune poate fi numită prin trei cuvinte. Reproduceți aceste
cuvinte.
rău de uscat
Maktub, GM, Velvet, WTH
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Într-o poezie de pe vremea prohibiției din SUA se povestește despre un grup de americani care trec hotarul
pentru a trage un chef. Când băutura este servită ei încep a cânta. Reflectând loialitatea pe care o păstrează
patriei dar și recunoștință țării gazde, aceștia cântă "X, but Y" (X dar Y). X și Y sunt piese muzicale denumirea
cărora începe cu același cuvânt. Reproduceți X și Y.
X – God bless America; Y – God save the king(/queen);
Maktub, Asachi, Velvet, Belezis
Eroii poeziei merg după tărie în Canada, iar regele Regatului Unit, după cum se știe, este suveranul Canadei.
http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States
Andrei Lutenco, LAREME
Spre deosebire de mulți dintre moldoveni, adolescenții bulgarii îi spuneau шилиза лолила. Dar cum se
numește ea de fapt?
All that she wants
Criteriu: Denumirea piesei cu mici greșeli.
Kernel Panic
Același cântec de Ace of Base era cunoscut de mulți dintre noi ca “O maci bos”.
Andrei Lutenco, LAREME
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IMAGINE (pentru cititor: comentariul trebuie să fie citit obligatoriu)

În această întrebare, prin X şi Z am înlocuit câte două cuvinte.
Din perspectiva pe care o aveţi în faţă, Senatul se află în X, iar Camera Reprezentanților în Z. Tradiţional se
consideră, că, în Partidul Comunist Bolşevic X era reprezentată de Troţki, iar Z de Buharin. Volumul întitulat
X a apărut în 1996, iar volumul Z în 2007. Numiţi autorul acestor volume.
Mircea Cărtărescu
Criteriu: după numele de familie;
Maktub, GM
Este vorba despre trilogia “Orbitor”, compusă din volumele “Aripa stângă”, “Corpul” și “Aripa dreaptă”. De
fapt, aripile Capitoliului se numesc aripa de sud și aripa de nord, dar din perspectiva din imagine pot fi
numit și aripa stângă și aripa dreaptă
Andrei Lutenco, LAREME

Denumirea imaginii din întrebarea trecută pe wikipedia conţine două cuvinte, la căutarea cărora pe google
autorul a dat de acest portret de Botticelli. Numiţi aceste două cuvinte în limba engleză.
West Side
Maktub, Moon Power
Imaginea precedentă a captat partea de Vest a Capitoliului, astfel încât aripa de nord a corespuns cu partea
stângă, iar cea de sud cu partea dreaptă. Tânărul din portret face un gest asemănător cu cel al raperilor de
pe coasta de vest a SUA care semnifică “West SIDE”.
google.com
Andrei Lutenco, LAREME
(Cetitorul către public: "Linişte vă rog")
Cea a dadaistului Erwin Schulhof se numeşte In Futurum. Şi într-adevăr aceasta precede cu aproape 4
decenii (de fapt 33 de ani) pe cea... a cui?
John Cage
Nicio echipă
Renumita compoziție a compozitorului avangardist John Cage, care constă doar din tăcere nu este prima
de acest fel. Dadaiștii demult au acoperit acest teren.
http://en.wikipedia.org/Erwin_schulhof
Andrei Lutenco, LAREME

"Compania „Force One”, publicitatea căreia o aveți pe imagine are comentariul: „O cu totul altă istorie”.
Numiți prin două cuvinte produsul companiei."
Automobile blindate
Maktub, Asachi, Acord, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Pokerface, 42, Kakulla, Turnul Alb, Printese si S.
În imagine este John Kennedy bătrân, dacă ar fi supraviețuit atentatul.
A-Team
ALFA este denumirea unui program open-source de desen și editare a imaginilor inspirat de și foarte similar
unui program al companiei Microsoft. O copie a altei ALFA a fost creată cu ocazia expoziției mondiale
jubiliare, puțin întârziate, organizate în America în 1893. Ce am înlocuit cu ALFA?
Pinta
Maktub, 10 Lei
Programul Microsoft este Paint și versiunea lui mai avansată paint.com, iar denumirea Pinta reflectă
similaritatea celor două programe (și înseamnă, țn spaniolă – cea pictatâ). Expoziția din Chicago a fost
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prilejuită de jubileul de 400 de ani de la descoperirii Americii. Pinta a fost unul din cele trei vase cu care
Cristofor Columb a ajuns în Lumea Nouă.
Articolele respective din Wikipedia în limba engleză.
Andrei Lutenco, LAREME
Ofițerul Arthur Wilson spunea că ELE sunt sub nivelul unor gentelmani, și mai degrabă sunt potrivite pentru
lași. Astfel, nu e de mirare că unii căpitani ai LOR au început să-l fluture pe Jolly Roger după ce câștigau o
luptă. Ce sunt ELE,?
submarine
Asachi, 10 Lei, Kernel Panic, Oceanic Six, Belezis, Kakulla, WTH, Printese si S., SER, Punctul pe H
http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_crossbones_(military)
Mircea Baștovoi, Bifidoc
O pseudo știre din revista satirică The Onion, povestește despre un litigiu în care un Muzeu de Arte cerea
despăgubiri de la urmașii unui pictor fiindcă a descoperit că o pictură a acestuia nu era ceea ce se credea
că era. Numiți-l pe pictor.
Rene Magritte
Nicio echipă
În tabloul “Trădarea Imaginilor” a lui Magritte este reprezentată o pipă și inscripția “asta nu este o pipă”
(“ceci n'est pas une pipe”)
http://www.theonion.com/articles/man-with-apple-hovering-in-front-of-face-sues-rene,6472/?ref=auto
Andrei Lutenco, LAREME
Bliț triplu (trei întrebări a câte 20 sec.)
1) Conform statisticilor, anume EL condiționează cel mai înalt pericol de avalanșe. Numiți-l cât mai exact.
2) Ea se consideră limita de trecere de la o stare nesemnificativă din punct de vedere medical la una
periculoasă din punctul de vedere a sănătății. Numiți-o cât mai exact.
3) În coreeană Ea este numită Sampalseon și este denumirea unui film istoric de război. Numiți-o cât mai
exact.
1) Unghiul de 38 de grade;
2) temperatura corpului (febra) de 38 de grade Celsius;
3) Paralela 38 de grade latitudine nordică.
Nicio echipă
Paralelea 38 separă cele două Corei, de Nord și de Sud.
Wikipedia
Andrei Lutenco, LAREME
(Pentru cititor: dacă se imprimă alb negru, să anunțe publicul despre faptul că, în imagine, culoarea mai
deschisă e roșie, cea mai închisă - albastră)

Descifrați expresia idiomatică ascunsă în acest rebus.
A ajuns cuțitul la os.
Criteriu de acceptare: cuțitul la os.
Maktub, 10 Lei, Kernel Panic, Belezis
Aveți în față steagul statului Laos.
Ion Vasilică, LAREME
Această întrebare ar fi mai potrivită pentru etapa a 5-a din campionat.
Protestând împotriva încălcării drepturilor omului în Arabia Saudită, Orchestra Gărzii Regale a Marii Britanii
a interpretat Această Piesă atunci când îl întâmpina pe șeful statului arab în Londra. Denumirea unui capitol
de Peotr Vaili despre mersul compozitorului și dirijorului Gustav Malher prin lumea muzicii Austro-Ungare
coincide cu denumirea acestei piese. Dar de unde majoritatea din noi cunoaștem această piesă?
Filmul Star Wars
Maktub, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Oceanic Six, Pokerface, Kakulla, Turnul Alb
Această piesă este “Marșul Imperial”, care de obicei răsună în filmul Star Wars când apare Darth Vader,
principalul personaj negativ.
În întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
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Potrivit unei glume, asiaticii sunt atât de neîndemânatici la condus diferite vehicule, încât încep să cred ca
Wai Nomi a fost un accident . Dar care este numele actual al Wai Nomi.
Pearl Harbor
Maktub, Asachi, GM, Oceanic Six, Belezis, 42, Zeii CUCului, Printese si S., SER, Punctul pe H
https://twitter.com/ZachGalifinak/status/262599828838703105
Dima Colesnicov, Bifidoc
În latină el se numește signum sectiōnis. În 1957, polonezul Stanisław Jerzy Lec (Stanislav Erji Leț) scria că EL
seamănă cu un instrument de tortură,fie că se referea la blocajul scriitoricesc sau la consecințele gândirii
libere într-un stat totalitar.Desenaţi-l.
§
Maktub, Belezis
http://en.wikipedia.org/signum_sectionis
Andrei Lutenco, LAREME
Pe 7 septembrie 1914, a şasea armată Franceză amplasată lângă râul Marna a primit o întărire urgentă de
circa 6000 de soldaţi, veniţi direct din Paris într-un mod mai puţin obişnuit. Un articol despre acest eveniment
se numea „Noaptea în care în Paris nu puteai găsi niciun X”. Mulţi dintre voi aţi vizionat cum un X francez,
cu opt decenii mai târziu, a contribuit la o altă luptă decisivă împotriva germanilor. Ce am înlocuit prin X?
Taxi
Criteriu de acceptare: Taximetrist.
Maktub, Asachi, 10 Lei, GM, Velvet, Belezis, Zeii CUCului, Kakulla, WTH, Turnul Alb, Printese si S.
Comandamentul military a apelat la serviciile de taxi pentru a transporta rezervele militare din capitală pe
front. În filmul Taxi din 1998, de Luc Beson, eroul principal, un taximetrist, înfrânge un grup criminal german
pe Mercedesuri.
Wikipedia, articolul despre Bătălia de la Marna
Andrei Lutenco, LAREME
Acești scandinavi au declarat că, fără fete, ei sunt doar niște AUTOGRAFE de ale lui Brigitte Bardot. Ce am
înlocuit prin AUTOGRAFE?
Inițiale
Maktub, Asachi, 10 Lei, GM, Velvet, Moon Power, Pokerface, Zeii CUCului, Kakulla, WTH, Intel, Turnul Alb,
SER, Punctul pe H
E vorba de băieții din ABBA
http://en.wikipedia.org/wiki/ABBA
A-Team

Vedeţi în imagine un cântec pe care ni-l amintim din copilărie. Știind că povestitorul a fost enervat de acest
cântec, numiți-o pe cântăreață și locul în care se află.
Pupăza; în tei
Asachi, SER, Punctul pe H
Cântăreața, pre numele ei latin Upupa Epops, si cântecul ei iritant pu-pu-pup, a constituit una din amintirile
din copilărie ale lui Ion Creanga. De “Amintirile din copilărie” ne amintim și noi din copilărie.
Ion Vasilică, LAREME
Bloggeriţa Nosia dă următoarea definiție pentru un cuvânt, pe care ne-am obișnuit să-l auzim la plural, întro expresie: niște articulații care ne țin legați de convenții și bune maniere; balamale. Numiți cuvântul.
Țîțîni
Velvet
nosia.wordpress.com
Ion Vasilică, LAREME
Un articol despre succesul vertiginos în reţeaua globală al filmului documentar produs de activistul Jason
Russel, se numeşte X şi Y-cii. Restabiliţi denumirea articolului din trei cuvinte.
Jason și internauții
Criteriu de acceptare: Iason și internauții;
Nicio echipă
Referință la mitul grecesc despre Iason și Argonauții.
http://en.wikipedia.org/kony_2012
Andrei Lutenco, LAREME
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Aveți în față o imagine cu X Y pe o cutie YZ. Numiți X, Y și Z.
Muntele, Fuji, Film
Maktub, Asachi, Acord, 10 Lei, Kernel Panic, GM, Velvet, Oceanic Six, Pokerface, 42, Zeii CUCului, Kakulla,
WTH, Punctul pe H
Ion Vasilică, LAREME
În întrebare este o înlocuire. O emisiune culinară din Statele Unite ale Americii, în care bucătarul inventează
diferite bucate cu adaos de slănină, se numește "flash drive". Care patru cuvinte englezești au fost înlocuite
cu "flash drive."
United States of Bacon
Vendetta, Belezis
Prescurtat USB. Bacon este slănină în engleză.
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_Bacon
Andrei Lutenco, LAREME
Încă ceva. O ultimă întrebare. Într-un serial din 1979, în care rolul principal este jucat de o oarecare Kate
Mulgrew, se fac aluzii la prezența LUI – mașina lui parcată în curte, câinele, scrumierele cu rămășițe de
trabucuri, dar EL niciodată nu apare. Dar care este numele de familie al protagonistei?
Columbo
Maktub, Asachi, Acord, 10 Lei, GM, Pokerface, Kakulla, WTH, Printese si S., SER, Punctul pe H
În serialul despre locotenentul Columbo, deși există referințe și aluzii despre soția protagonistului, aceasta
niciodată nu apare pe ecran. În serialul la care se face referință în întrebare, numit Mrs Columbo, rolurile
celor doi se schimbă. “Încă ceva” și “o ultimă întrebare” sunt replici iconice ale Locotenentului Columbo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbo#Mrs._Columbo_spin-off
Andrei Lutenco, LAREME

