Campionatul XXV „Ce? Unde? Când?”
SLL – Etapa 4
(02.11.2014)
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Denumirea acestei piese în franceză, dar şi în engleză sau rusă, derivă de la un verb care poate însemna și
“a pune botniţă”. În română se mai numeşte agrafă. Pe ce obiecte se instalează de obicei aceste piese?
Sticlă de vin spumant
Menționarea băuturilor spumante
Este vorba despre coşuleţul sau corsetul de sârmă care reţine dopul pe sticlele de vinuri.
Cu ajutorul aceastei întrebarări, am lansat etapa de astăzi!
http://en.wikipedia.org/wiki/Muselet
http://www.alcarpad.ro/dopuri/agrafe
Ion Vasilică, LAREME
Inițial, acest produs nu era apreciat din cauza că nu oferea posibilitatea de alegere. Mai mari sau mai
mici, rupte sau întregi; această posibilitate nu exista. Toate erau la fel. Forma lor e cunoscută matematic
ca “paraboloid hiperbolic”. Conform unor surse, designul lor e realizat inclusiv cu ajutorul
supercalculatoarelor pentru o aerodinamica perfectă în timpul ambalării. Peste un minut spuneți-ne
exact despre ce brand este vorba.
Pringles
Exact
Chipsuri!
http://en.wikipedia.org/wiki/Pringles
Sandu Cojocari, LAREME
Un articol despre creatorul ambalajului chipsurilor “Pringles” menționeaza o dezbatere între membrii
familiei sale într-un supermarket despre ce gust să aleagă în drum spre acest eveniment. Dar ce
eveniment?
Înmormantare
Creatorul ambalujului chipsurilor Pringles Fred Baur era într-atât de mândru de creația sa, încât a dorit ca
o parte din cenușa sa să fie îngropată într-o cutie de Pringles.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Baur
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1811730,00.html
Kiril Semionov, Bifidoc
În denumirea lui în engleză, aceleași patru litere se repetă de două ori. În japoneză și coreeană el este
numit "de leac" fiindcă anume cu el se amestecau medicamentele. Numiți-l cu două cuvinte.
Degentul inelar
Ca și în română, în engleză acesta se numește ring finger
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_finger
Andrei Lutenco, LAREME
IMAGINE:
"Tu nie będzie rewolucji”
"Ferma hodowlana"
"Dla Piękna Idealizmu"
Conform siteului last.fm, există 16 trupe cu acest nume. Trupa poloneză cu acest nume are în repertoriul
său așa piese precum celea pe care le aveți în față. Peste un minut spuneti-ne denumirea trupelor,
formată doar din 4 caractere.
1984
Ca în romanul de G. Orwell.
http://www.last.fm/music/1984
Sandu Cojocari, LAREME
Într-un exemplu de ipocrizie MARCANTĂ, un nobil maghiar din secolul XVIII a decis să-şi etaleze modestia,
în cadrul unui eveniment vienez, utilizând o pânză de Caravaggio. Dacă vă daţi seama despre ce fel de
eveniment este vorba, supuneţi-ne ce a făcut nobilul cu pânza?
Și-a făcut costum de cerșetor
După sens
Nobilul a participat la o procesiune costumată, în care a dorit să aibă cel mai scump costum de
cerșetor/om sărac. În acest scop, a făcut găuri într-o pânză de in, semnată de Caravaggio. MARCANT a
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fost o aluzie la Mark Twain, autorul romanului Prinț și Cerșetor.
http://esquire.ru/luxury
Ion Vasilică, LAREME
IMAGINE

Aveți în față proiectul unui montagne russe elaborat de Julijonas Urbonas, care funcționează conform
principiului 10g (zece ge) și denumirea căruia este ALFA Coaster. Pentru ALFA militează organizația
internațională Exit International și ONG-ul elvețian Dignitas. Peste un minut numiți ALFA printr-un cuvânt
format din două rădăcini în limba greacă.
Euthanasia
Instalația eate gândită astfel încît eventualul pasager al trenulețului, nu doar să fie exaltat dar și să-și dea
duhul sub influența forței de așa amplitudine
Articolele pe Wikipedia: “Euthanasia Coaster” și “Euthanasia”
Daniel Belostecinic, LAREME
Conform site-ului urbandictionary.com, un cuvânt sau o frază care nu are nici un sens în orice direcție ar fi
citită se numește XY. Dați-vă seama ce prenume feminin a fost înlocuit cu X și ce substantiv comun cu Y și
reproduceți XY.
Sarah Palindrome
Candidata la postul de vicepreședinte a SUA, Sarah Palin, este cunoscută pentru afirmațiile sale mai puțin
logice.
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Sarah%20Palindrome
Andrei Lutenco, LAREME
Pe coperta revistei The Economist din 19 mai 2007, intitulată „Frica americii față de China” este
reprezentat un X enorm cățărându-se pe Y. Ce am înlocuit cu X și Y.
Panda, Empire State Building
Un fel de King Kong drăguț. Vezi sursa.
http://www.economist.com/images/20070519/20070519issuecovUS400.jpg
Andrei Lutenco, LAREME
În emisiunea sa din 25 martie 2013, după ce a ironizat pe seama transmisiunii live a unui acoperiș din
Europa, comedianul Steven Colbert a spus următoarea frază: "the Lord has spoken". Peste un minut
scrieți litera care a fost înlocuită în acest citat.
M
Fraza era de fapt “the Lord has smoken” și făcea referință la alegerea noului pontif al bisericii catolice,
anunțată, de obicei, prin fumul alb care iese din hogeacul clădirii din Vatican în care are loc conclavul.
Emisiunea “Colbert’s Report” din 25.03.2013
Andrei Lutenco, LAREME
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Descriind procesul de lucru al artistului Alex Queral, Laura Heyenga spune că acesta "sculptează portrete
într-un obiect plin doar cu nume făra de chip". Peste un minut, spuneți-ne ce material utilizează artistul
pentru sculpturile sale.
Carte de telefoane
http://www.projectsgallery.com/Queral.html
Sandu Cojocari, LAREME

Oamenii din aceste imagini sunt bine cunoscuți în Italia.
În anul 1930 Benito Mussolini a interzis ceva. Această interdicție a creat o preferință culturală la Italieni
care este valabilă până în ziua de astăzi. Peste un minut spuneți vă rog ce a interzis Benito Mussolini.
Folosirea limbilor straine în filme
după sens
Practica dublării filmelor în Italia a început în anul 1930, pe când Benito Mussolini a interzis folosirea
limbii străine în filme. Această lege a fost abrogată după sfârșirea războiului, însă preferințele italienilor
nu au putut să fie schimbate.
În fotografii sunt actorii de voce Italieni pentru 1) Julia Roberts, “Pretty Woman” 2) Jake Gyllenhaal and
Heath Ledger, “Brokeback Mountain” 3) Edward Norton and Brad Pitt, “Fight Club” 4) John Travolta and
Samuel L Jackson, “Pulp Fiction”
http://www.newyorker.com/culture/photo-booth/italian-voice-actors-show-their-faces#slide_ss_0=1
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Sperăm că veți primi satisfacție de la această întrebare.
Atenție: în întrebare, prin X am înlocuit un nume de familie, iar prin Y denumirea unui roman.
Într-un interviu, X a spus că, atunci când a scris un cântec, a fost inspirat de Baudelaire și de Y, tocmai
tradus din rusă în 1967. Dacă lipim X și Y, obținem, cu anumite ajustări, denumirile unui lichior și a unui
cocktail. Numiți lichiorul și cocktailul.
Jägermeister și Margarita
E vorba de cântecul “Sympathy for the Devil” de Rolling Stones, inspirat, printre altele, de romanul lui
Bulgakov, Maestru și Margarita. Interviul era cu solistul RS Mick Jagger. Jägermeister este un lichior, iar
Margarita - un cocktail.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sympathy_for_the_Devil
Andrei Lutenco, LAREME
În scrierile lui Plutarh se menționează, că generalul fivan Epaminond a numit regiunea Beotiei ”un loc
între scena și spectatori”. Ce termen s-a format în urma acestei afirmații?
Teatru de razboi
Generalul a folosit fraza "polemou orchestran" (Plut. Regum 71.18), care direct se traduce ca ”scena de
dans a razboiului”, pentru că în greacă orchestra însemnă locul între scena și spectatori unde dansau sau
cântau coriștii.
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=hwar&month=1012&week=e&msg=Dg3C3chFDLev/4ZPOCFTIg&user=&pw=
http://www.strategypage.com/cic/docs/cic381a.asp
Vasile Popa
Într-un comentariu satiric vizavi de o politică a SUA, comedianul Steven Colbert spune că peste câteva
decenii acest loc va deveni o casă de bătrâni, fix ca și Florida, dar cu mai puțini cubanezi. Dar despre ce
loc este vorba?
Guantanamo (bay)
După Menționarea cuvântului “Guantanamo”
Este vorba despre închisoarea din Guantanamo Bay, de pe insula Cuba.
http://thecolbertreport.cc.com/videos/gfoq4g/guantanamo-bay-office-closure
Andrei Lutenco, LAREME
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Pe site-ul chucknorrisfacts.com sunt expuse multe relatări haioase despre abilitățile lui Chuck Norris.
Conform site-ului, ce trebuie să facă Chuck Norris în scenele în care are nevoie de dublură, dacă această
acțiune li se poate întâmpla celor cu paralizia Bell's atunci când mănâncă?
Să plângă
“mănânc și plâng”
http://www.chucknorrisfacts.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crying#Disorders_related_to_crying
Daniel Belostecinic, LAREME
Prima lucrare fotografică în care sunt prezenți oameni este "Bulevard du Temple, Paris" de Louis-JaquesMande Daguerre. Deși autorul a fotografiat o strada dinamică, pe care circulau mulți oameni și trăsuri,
din cauza duratei lungi de expunere, doar 2 persoane au apărut pe dagherotip. Profesia uneia dintre
aceste persoane uneori implica amestecarea funinginii cu ou și cu bere. Numiți această profesie.
Curățător de papuci
Curățătorul de papuci și clientul său au fost unicii care au stat în loc pe strada aglomerată.
Story of Photography
Andrei Lutenco, LAREME
Vegetarienii din SUA respecta traditiile, deaceea lathanksgiving maninca turkey. Dar care două litere au
fost omise în această propoziție?
of
Exact
Tofu + turkey = tofurkey
Șapoval Nicolae, Phi
Bliț dublu.
1) Într-un articol, de pe site-ul dailykos.com se spune că Președintele Chile Michelle Bachelet a trecut de
stadiul de bovarism, și a devenit mai prietenoasă cu liberul schimb, anticomuniștii și Statele unite. Care 3
litere au fost înlocuite în textul întrebării cu 2.
2) Printre principiile Taoismul se numără promovarea cooperării dintre popoare, neîncrederea în
industrializarea forțată și auto-organizarea lucrătorilor. Care două litere au fost înlocuite în întrebare cu
una.
1) “gue”
2) “it”
Bachelet este de stânga, dar a renunțat de Guevarismul de altă dată. Guevarismul, adică doctrina lui
Ernesto Che Guevara, promovează lupta de guerila împotriva imperialismului capitalist. În a doua
întrebare se face referire la ideologia socialistă din Yugoslavia sub conducerea lui Tito.
www.dailykos.com
http://en.wikipedia.org/titoism
Andrei Lutenco, LAREME
Un spot din 2012 care face publicitate la XY, are ca fundal un cântec în interpretarea lui XZ. Autorul
întrebării a folosit Z pentru a procura un XY. Dați-vă seama despre ce cântec este vorba și spuneți-ne
denumirea orașului englezesc menționat în comentariile la acest spot și denumirea produsului promovat.
Liverpool; Jonny Walker
XY = Johny Walker (Whiskey); XZ = Johny Cash; Cântecul este “You’ll never walk alone”, imnul echipei FC
Liverpool.
https://www.youtube.com/watch?v=KuohOqhOTUk
Andrei Lutenco, LAREME
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IMAGINE:
乒乓球
Traduceți din limba chineză cuvântul pe care îl aveți în față, dacă ultimul caracter se traduce drept minge.
Ping-Pong
Simțit pe pielea proprie
Ion Do-Dzing, LAREME

Aveți în față o fotografie din 4 martie 1865 cu anumite modificări.
Referindu-se la acea zi, X a scris în jurnalul său personal: "Ce șansă minunată aveam.."
Cine sunt x si y?
Abraham Lincoln, William Booth
Lui Booth e părea rău că nu a izbutit să-l omoare pe președinte în momentul inaugurării acestuia.
Sandu Cojocari, LAREME
Atenţie, bliţ dublu.
În filmul GATTACA, Vincent Freeman, personajul lui Ethan Hawke îşi asumă identitatea personajului jucat
de Jude Law, inclusiv numele. Un nume sugestv, de altfel.
1) Care este prenumele acestui personaj, dacă îl putem considera paronimul unui termen relevant temei
filmului și dacă vă mai spunem că acesta se regăsește (în ghilimele)“clonat” în numele unui autor?
2) Care este numele mijlociu al acestui personaj, dacă în greacă acesta înseamnă “bine crescut” şi este
asociat cu o pseudoştiinţă?
1) Jerome
2) Eugene
Se acceptă cu mici devieri de ortografiere
Termenul relevant este “genom”; pseudoştiinţa este eugenia (accentul pe i), aka eugenismul. Autorul –
Jerome K. Jerome (numele dublat/clonat)
Ion Vasilică, LAREME
Atenţie, în întrebare cuvântul flash a fost înlocuit. În engleză, o anumită varietate a acestui produs se mai
numeşte flash jaw, unde jaw înseamnă maxilar sau dinţi. Amintiţi-vă de copilărie şi numiţi brandul
“felin”popular.
“kis-kis”, “кис кис”, “chis-chis”
E vorba de caramelele toffee, aka iriski. Flash = stick, iar stick jaw ar însemna, în traducere liberă, dinţi
lipiţi.
Ion Vasilică, LAREME
Această artă a fost creată între anii 1788-1791, și este cel mai important simbol al orașului și concomitent
simbol de stat de care sunt legate multe evenimente importante din istoria acestora, a Europei și a lumii
din secolul XX. Care două litere au fost omise în acest text?
Po
E vorba de “Poarta Brandenburg”
Daniel Belostecinic, LAREME
În una din recetele de cocktail cu utilizarea whiskey-ului “Crown Royal”, acesta se amestecă cu lichior de
banane. Cum se numeste acest cocktail daca e si denumirea mai multor filme.
King Kong
Andrei Lutenco, Sandu Cojocari, LAREME
”Domnișoara” apare des la Mark Twain în ”Aventurile lui Huckleberry Finn”. Domnișoara se întâlnește cu
Doamna doar lîngă orașul St. Louis. Într-un minut, scrieți numele doamnei și domnișoarei.
Mississippi, Missouri
Se acceptă și “ippi” și “ouri”
Domnișoară – Miss…; Doamnă – Missis…
https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101028161905AANpSaq
http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri_River
Radu Breahna, Apeiron
Coperta numărului din 30 ianuarie 2010 al revistei The Economist, a fost dedicată unui produs nou. Textul
de pe copertă diferă doar cu o literă de denumirea în engleză a unei secțiuni a Bibliei. Reproduceți
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varianta română a numelui propriu din această denumire biblică.
Iov
Coperta numărului era dedicată iPad-ului, iar inscripția era “The Book of Jobs”. The Book of Job este
denumirea în engleză a cărții lui Iov.
În întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
Bliț triplu (IMAGINE la prima întrebare din bliț):
1) Cui îi este dedicat muzeul din Oslo pe care-l aveți în imagine?

2) Paradoxal, probabil dar primul el a fost organizat de ziarul "L'Auto". Numiți-l.
3) Denumirea ei în engleză se poate traduce ca porumbel-broască țestoasă. Numiți-o în română
1) Thor Heyerdahl
2) Tour de France
3) Turturică
Se acceptă orice ortografiere a numelui lui Heyerdahl atât timp cât este clar despre cine este vorba.
Andrei Lutenco, LAREME
În zilele noastre, Superman este o pasăre rară. În enunţul pe care l-aţi auzit, autorul a combinat două fraze
înaripate atribuite poetului roman Juvenal. Cred că nu e cazul să vă explicăm ce înseamnă o pasăre rară,
dar ce expresie latină din cinci cuvinte a fost înlocuită prin Superman?
Mens sana in corpore sano
Mici greșeli e ortografiere
http://en.wiktionary.org/wiki/rara_avis
http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenal
Ion Vasilică, LAREME
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FRELIMO răspund criticilor astfel - EL este doar din coincidență Rusesc, fiind un simbol al determinării
poporului de a-și apăra patria. Nu vă întrebăm ce este EL, dar ce țară se ascunde în abreviatura FRELIMO?
Mozambic
Este vorba despre pistolul automat Kalașnikov de pe steagul și stema Mozambicului. FRELIMO este
Frontul de Eliberare al Mozambicului.
site-ul flagsoftheworld
Andrei Lutenco, LAREME
(Notă către cititor: ghilimelele nu se citesc)
Pe EA, probabil, au ajuns, în diferite momente, un “lup”, un “șobolan” și compozitorul Gustav Mahler.
Când a vizitat un muzeu din Vienna, autorul întrebării a văzut doar o fotografie a ei, fiindcă EA se află, de
fapt, în Londra. Numiți-o prin trei cuvinte.
Canapeaua lui Freud
Sofaua sau alt detaliu de mobilier pe care se poate de culcat cu specificația că-i aparține lui Freud.
Omul Lup și Omul Șobolan (Omul cu șobolani) sunt poreclele a doi dintre cei mai cunoscuți pacienți ai lui
Sigmunt Freud. Freud, după cum se știe folosea o canapea pentru pacienții săi, care a devenit simbol a
psihanalizei. Din cauza persecutării evreilor din Austria după Anshluss, Freud a fost nevoit să se mute în
Anglia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud#Patients; LOAV
Andrei Lutenco, LAREME
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri:
Potrivit unei istorii, demult, cind un X întîlnea un străin pe drum, pentru a afla dacă se află în companie
bună, desena un arc de cerc pe pămîntul din fața străinului. După care, dacă străinul completa desenul,
atunci X știa că și străinul e X. Ce am înlocuit prin X?
Creștin
Arcul de cerc era jumătate din desenul unui pește, simbolul lui.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys
Apeiron

Nu vă întrebăm steagul cărui oraș îl aveți în față. Dar care două culori predomină pe acesta?
Roșu și verde
Acesta este steagul orașului Dubăsari sub conducerea nerecunoscutului regim Transnistrean. Roșul și
verdele sunt cele 2 culori ale așanumitei RMN.
Andrei Lutenco, LAREME
El și-a luat denumirea de la Alexandru cel Mare, și de aceea macedoneanul a fost imprimat pe primul EL.
Numiți-l.
Lek
Lec sau Leke se acceptă
Moneda Albaniei. Albania e și vecină cu Macedonia.
http://en.wikipedia.org/Lek
Andrei Lutenco, LAREME
Pentru a celebra Ziua Bastiliei în 2013, pictorul francez COMBO le-a pictat pe ELE pe baricade, pe un
perete din centrul Parisului. Numiți-le prin 5 litere.
FEMEN
Libertatea pe Baricade a lui Delacroix tot avea pieptul gol.
Andrei Lutenco, LAREME
IMAGINE
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Persoana care vă privește de pe această imagine, a căzut în dizgrație în 2001, după ce a fost arestat în
aeroportul din Tokyo încercând să ajungă la Disneylandul din Japonia cu documente false. Nu vă cerem
numele lui spuneți-ne cine este el, folosind, printre altele un personaj dintr-o lucrare din anul 1949.
Fratele (mai) mare al lui Kim Jong Un.
Fratele liderului Coreei de Nord era considerat moștenitorul poziției tatălui dar a mers pe calea plăcerilor
capitaliste
http://en.wikipedia.org/Kim_Jong_Un
Andrei Lutenco, LAREME
Acest tip de instrument se mai numeşte de tip fluture sau de tip înger. În română, instrumentul se mai
numeşte rac. Şi, într-adevăr, acesta parcă ar avea doi cleşti şi un abdomen segmentat cu o coadă lăţită la
capăt. Numţiţi instrumentul cu un cuvânt de origine franceză.
Tirbușon
IMAGINE distribuită cu răspuns
http://en.wikipedia.org/wiki/Corkscrew, http://dexonline.ro/definitie/rac
Ion Vasilică, LAREME
Denumirea Y este ironică pentru că (din greacă) ar trebui să însemne superioritate și excelență. În seria
de articole umoristice ale lui Joey Green, numită "Cliff-hanger Justice" (care poate fi tradus ca "justiție în
suspans” sau ”justiție pe margine de prăpastie”) se povestește despre o acțiune judiciară ficțională a lui X
împotriva lui Y privind răspunderea pentru calitatea produselor. Numiți-l pe X sau numiți Y.
Willi E. Coyote sau ACME
În desenele animate din seria Looney Tunes, coyotul Willi E. Coyote suferă în repetate rânduri din cauza
calității produselor companiei ACME
Andrei Lutenco cu mulțumiri speciale lui Kiril I. Semeonov, LAREME
Unul dintre simbolurile mișcării pentru drepturile persoanelor gay este un triunghi roz orientat în jos.
Emblema organzației moldovenești GENDERDOC M, pe lângă triunghiul roz mai conține și o ALFA care
acoperă un colț de sus al triunghiului. Pornind de la versurile unui cântec, autorul întrebării a aflat pe siteul nutritiondata.self.com că într-o ALFA se conțin în jur de 0.1 mg de fier. Numiți alfa cât mai exact.
Frunză de viță de vie
Pe emblemă, triunghiul apare ca un strugure. Cântecul este “A ruginit frunza în vii…”
În întrebare
Andrei Lutenco, LAREME
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Termenul care-l descrie este format din rădăcinile grecești care înseamnă respectiv piatră și lichidul care
circulă prin vasele sangvine ale zeilor. Apariția naturală a acestuia este datorată uleiurilor eterice produse
de plante, metaboliților unor actinomicete și o formă alotropică a oxigenului.
Scrieți ce adora mulți dintre noi.
Miros de ploaie / mirosul ploii / mirosul de după ploaie
După cuvintele miros și ploaie
Termenul este ‘petrichor’
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrichor
Anastasia Siminenco
Unul dintre principiile X-ului este focalizarea pe cantitate. La căutarea cuvântului X în Google Images,
autorul întrebării a dat de o imagine cu un nor stilizat ca un Y din care curge ploaia și ies fulgere. Ce am
înlocuit prin X și Y.
Brainstorm, Creier
Norul era stilizat ca un nor de furtună
Andrei Lutenco, LAREME
Pentru a fi mai ușor găsite pe motoarele de căutare, unele formații muzicale moderne fac ceea ce făceau
încă romanii. Dar ce fac acestea, dacă numele lor conține, de obicei, substantive comune?
Scriu litera ‘v’ pentru sunetul ‘u’
După sens
De exemplu, formația http://en.wikipedia.org/wiki/Chvrches
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Scriitoarea Toni Morrison remarcă faptul că Bill Clinton vine din Arkansas, dintr-o familie cu un singur
părinte, din clasa muncitorească, cântă la saxofon și iubește McDonald’sul. Din aceste considerente Toni
Morison îl consideră anume pe Bill Clinton drept primul…cine?
Președinte afroamerican
președinte de culoare etc.
Andrei Lutenco, LAREME
Atenție, în întrebare este o înlocuire.
Pentru X, X-ul însemna adevăratul său nume pe care nu-l va cunoaște niciodată. Ce nume a fost înlocuit
prin X.
Malcolm X
Fie și Malcolm
Litera X în numele lui Malcolm X, conform acestuia este adevăratul său nume African de care a fost privat.
Doar primul X este o înlocuire.
Articolul din Wikipedia “Malcolm X”
Andrei Lutenco, LAREME
IMAGINE

Aveți în față o invenție a designerului afganez Massoud Hassani. Aceasta este foarte ieftină, relativ ușor
de produs și funcționează în bază de vânt. Dar ce problemă este menită s-o rezolve?
Minele de teren
După sens, cu menționarea minelor
Andrei Lutenco, LAREME
Răspundeți cu numele unui general britanic, cum numeau soldații participanți la Primul Război Mondial,
marunțișul (bănuții) ce se acumulează ȋn buzunar sau portmoneu.
Șrapnel/Shrapnel
http://www.historyextra.com/feature/first-world-war/10-first-world-war-slang-words-we-still-use-today
Anastasia Siminenco, Apeiron
Doar în Europa, Ele sunt peste 500. Cercetătorii le clasifică în cele care au preluat trăsăturile populației
indigene și cele care au fost supuse factorilor chimici, precum deteriorarea pigmenților cu componență
de plumb sau fumul lumînărilor. Numiți-le prin două cuvinte ce încep cu litere vecine din alfabet.
Madone negre
E vorba de icoanele, picturile și sculpturile Maicii Domnului care dintr-o cauză sau alta sunt întunecate la
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Articolul “Black Madonna” pe Wikipedia
Andrei Lutenco, LAREME
Autorul întrebarii, de un metru nouzeci și patru înălțime, are șapte comoții dintre care una din cauza X.
Colegii de echipă a autorului întrebării au numit X - pizză cu afine. Însuși autorul întrebării spune că X este
un “indiciu crucial”. Dar ce semnifică X?
“Oprirea interzisă”
Indicator rutier – cerc roșu cu cruce pe fon albastru. Nici voi nu vă opriți că mai este o întrebare!
Experiența și umorul autorului întrebării.
Sandu Cojocari și echipa LAREME
În unul dintre spectacolele sale din anul 2000, comedianul Eddie Izzard spune că, dată fiind tendința
curentă, probabil următorul X își va adăuga și numele de George. Ce am înlocuit prin X.
Papa
În istoria au existat papi cu numele Ioan (John) și Ioan Paul (John Paul). Izzard crede că eventual se va
ajunge la John Paul George Ringo.
Iar noi vă zicem pa-pa!
Eddie Izzard, spectacolul Circle.
Andrei Lutenco, LAREME

