1) F?r? mare fanfar?, începem: Aten?ie dou? fragmente despre Che Guevara dintr-o carte a lui
Slavoj Zizek, în care am f?cut câte o omisiune:
1) Pozele în care apare dup? ce a fost arestat în Bolivia, înconjurat de solda?ii guvernului, au o
aur? hristologic? stranie – de parc? l-am vedea pe însu?i Hristos, obosit dar neînfrico?at în calea
sa spre r?stignire. Nu întâmpl?tor atunci când soldatul ?i-a îndreptat pistolul spre el, Che ar fi
spus “?inte?te bine. Acu? vei ucide un om” – aceasta este versiunea lui proprie a ____ ____
(dou? cuvinte omise).
2) Dintr-o ironie a istoriei, dup? triumful revolu?iei cubaneze, tot de ce s-a apucat a e?uat –
e?ecul nemaipomenit al politicilor sale economice când era Ministru al Economiei, e?ecul
aventurii sale din Congo ?i e?ecul ultimei sale misiunii în Bolivia. ?i totu?i a gre?it _____ ____
_____ (trei cuvinte omise).
Cuvintele omise în aceste fragmente reprezint? dou? titluri ale aceluia?i autor. Nu v? întreb?m
cine este el. Dar care este cea mai vestit? lucrare a acestuia, pe care chiar autorul a numito “cea
mai profund? dintre toate”?
R/s: A?a gr?it-a Zaratusthra;
C: Omisiunile sunt respectiv Ecce homo ?i Uman, prea uman. Ambile sunt lucr?ri cunoscute ale
lui Friedrich Nietzsche. Iar noi, dup? cum se cuvine unui joc de CUC începem cu Also sprach
Zarathustra
2) ntr-un din articolele tabloidului englez The Sun este men?ionat un incident de la meciul
O?elul - Steaua din Liga I. Un suporter ie?ise pe teren ?i a lovit un juc?tor, provocându-i
fractur? de craniu. Prin ce joc de cuvinte a fost poreclit agresorul în titlul acestui articol?
R?spuns: Ro-maniac, Romaniac
Sursa:
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/football/3904484/Petrolul-Ploiesti-vSteaua-Bucharest-Fan-punches-player.html

3) In unul din episoadele desenului animat "The Simpsons" Lisa simpson ii explica tatalui sau
cine este un anume X, la care el intreaba enervat: "Si cine a platit pentru nunta?". Peste un
minut spuneti-ne cine este X.
R-s: Oedipus.
comentariu: Lisa: Oedipus is the one who killed his father and married his mother
Homer: Argh! who paid for that wedding?
sursa: Simpsons play tennis with the pros.
4) In Clasificatorul Profesiilor RM, pozitia 5928 este rezervata parasutisului la strangerea
parasutelor. In caz ca acesta esueaza, pune-ti nadejdea in profesionistul de la pozitia 5929,
parasutistul salvator. Daca esueaza si acesta, cu 50 de pozitii mai jos te asteapta anume el.
R: preotul
5) Scrisul de mana a fost metionat pentru prima data de sfantul Augustin. Insa exista mentiuni
indirecte si mai vechi, spre exemplu in piesa “Hypolit”, Tezeu scrie de mana o scrisoare
continutul careia privitorii nu o afla. Daca aceasta intrebare ar fi fost scrisa de mana, raspunsuri
corecte la ea nu am fi primit. Va rog intrun minut sa imi spuneti ce a fost inlocuit prin “scrisul
de mana”.
R-s: Cititul in gand

Sursa:http://www.stanford.edu/class/history34q/readings/Manguel/Silent_Readers.html
6) Studii facute pana in anii 50 ai secolului trecut spuneau ca majoritatea oamenilor visau in
alb-negru. In zilele de astazi, insa, numai 4,4% din tineri mai viseaza astfel. Carei inventii se
crede ca se datoreaza transformarea.
R-s: Televiziunea color
7) Profesorul american Douglas Hofstader, faimos pentru lucrarile sale in domeniul stiintelor
cognitive, obisnuia sa spuna ca este un oligoglot – adica cunoscator a doar cateva limbi. In
acelasi spirit al jocului de cuvinte, va rugam sa ne raspundeti intr-un minut cum isi mai spunea
Hofstader, explicand ca vorbeste engleza, franceza, germana si un pic de rusa.
Raspuns: Pi-lingv. Vorbea trei limbi si-oleaca ?
8) In unul din episoadele desenului animat "The Simpsons", administratorul scolii Chalmers
afirma ca "X nu isi are locul in scoli, precum z nu isi are locul in x". Peste un minut raspundeti
ce am inlocuit cu z si x.
R-s x:religia z:adevar,fapte, facts
criteriul religia-exact, adevar-dupa sens
comentariu:!
sursa:when Skinners is fired as principal
9) Tancul britanic Mark I, primul tanc utilizat vreodat? în lupt?, cunoscut ?i ca Leviatanul era
produs în dou? variante – de 28,45 tone ?i 27,43 tone. Cele dou? tipuri erau numite analogic
celor dou? varia?ii ale unei capodopere ap?rute în 1984. Gândindu-v?, de exemplu, la specificul
denumirilor tancurilor germane din al doilea r?zboi mondial, spune?i-ne cum se numesc cele
dou? tipuri ale ma?inii de lupt? britanice.
R/s: Mascul ?i femel?;
C: Opera din 1984 – Dic?ionarul Khazar de Milorad Pavic – care apare în dou? exemplare ce
difer? neesen?ial – cel feminin ?i cel masculin. Cele mai cunoscute, probabil, denumiri ale
Panzerurilor germane erau “pantera” ?i “tigrul”.
10)
Ave?i în fa??, materia prim? pentru una dintre cele mai
cunoscute imagini ale unei personalit??i f?cut? dup? uciderea
sa. Într-un fel, pentru a ob?ine imaginea final?, autorul acesteia
a folosit 5. Dar 5 ce?
R/s: Dolari

11)
Ironic probabil, dar John C.
Calhoun,
cel
de-al
7-lea
vicepre?edinte al SUA pe toat?
durata mandatului s?u a condus
frac?iunea pro-sclavie. Într-un fel, îl
putem numi pe Calhoun cu acelea?i
trei cuvinte prin care poate fi
desemnat? partea principal? a submarinei cu rachet? balistic? din clasa George Washington,
imaginea c?reia o ave?i în fa??. Reproduce?i cele trei cuvinte.
R/s: Corpul lui Lincoln;
C: Anume portretul lui Calhoun a fost folosit pentru ob?inerea cunoscutei imagini a lui A.
Lincoln. Lincoln, dup? cum se ?tie, era un abolitionist inversunat. Conform DEX-ului (!) unul
dintre sensurile cuvantului „corp‟ este partea principala a navei. vooot
12) Între acestea trei exist? paralele evidente. Primul este considerat de Kurt Vonnegut ca fiind
darul Americii, mai exact al afroamericanilor, cel mai apreciat de restul lumii. Al doilea,
conform unor teorii, îi st? etimologic la baz? primului. Vonnegut chiar pune semnul egalitatii
intre primul si al doilea. In anul 1924, revista Etude scria: „Daca s-ar cunoaste adevarul despre
originea cuvantului /prim/, acesta nu s-ar pronunta intr-o societate cumsecade”. Al treilea se
reg?se?te din plin în primul, iar al doilea se reg?se?te în al treilea, chiar ?i fonetic, într-o
oarecare m?sur?. Cine este inventatorul/creatorul celui de-al treilea?
R: Adolph Sax (se va accepta si Sax)
C: Jazz – Sex – Sax
S: http://www.stereophile.com/stephenmejias/safe_sex_of_the_highest_order/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_%28word%29
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=jazz&searchmode=none
13) În romanul Red Mars apaticul psiholog Michele Duval parafrazeaz? ni?te versuri de
filosoful persan Rumi.
Citat:
“Am murit în form? de mineral ?i am devenit X, am murit în form? X ?i am ajuns Y. Am murit
ca Y ?i am ajuns Z. De ce mi-ar fi fric?? Când am ajuns eu mai mic dup? moarte? ?i înc? odat?
voi muri Z, pentru a m? ridica împreun? cu îngerii..”
Ce am înlocuit cu X, Y, Z?
R?spuns: plant?, animal, om
Sursa:
I died as a mineral and became a plant,
I died as plant and rose to animal,
I died as animal and I was Man.
Why should I fear? When was I less by dying?
Yet once more I shall die as Man, to soar
With angels blest; but even from angelhood
I must pass on: all except God doth perish.
When I have sacrificed my angel-soul,
I shall become what no mind e'er conceived.

14) In una din emisiunile de pe TED talks, regizorul J.J. Abrams, unul din creatorii serialului
"Lost" a facut o gluma referinduse la posibilatile care ne ofera efectele speciale din ziua de azi.
Pe ecran era prezentata o scena in care un barbat de culoare este absorbit in turbina avionlui.
Regizorul a spus ca : in trecut noi trebuia sa... Va rugam sa continuati fraza spunindune ce in
trecut trebuiau sa faca pentru a filma aceasta scena.
Raspuns: sa sacrificam un cascador, sa omorim un cascador, se accepta dupa sens
15) In Clasificatorul Profesiilor RM, gasim mai multe ocupatii curioase. De exemplu,
ghicitoare, sau vraci la pozitia 6818. Ce profesie gasim la pozitia 6733, stiind ca intr-o alta
clasificare aceasta ocupatie ar fi exercitata, de exemplu, de Hector sau Lancelot.
R: Valet
16) In cazul in care dadea peste oricare alt membru al “familiei”
lui, politistul trebuia sa recurga la alta metoda de a testa daca
soferul a baut. Spuneti-ne cine sau ce este ascuns sub
dreptunghiul alb, daca se stie ca de fiecare data cand sunt la masa
cele doua perechi de frati gemeni, doi incep sa bea cu bere iar
ceilalti doi cu gin.
R-s: Cal

17) Saitul http://betterbooktitles.com/ ofera titluri alternative pentru diverse opere literare.
Blit!
1: Spuneti-ne denumirea originala a cartii care a fost redenumita :"Violatorul simpatic"
2: Spuneti-ne denumirea originala a cartii care a fost redenumita :"Nicioadata nu injunghia o
pictura magica".
R-s: lolita ,dorian gray.
18) Situatie din metrou in Rusia:
Un baietel de gradinita, se zbintue pe scaun si da intens din picioare. Toata expresia fetei a
acestuia ii tradeaza resentimentul. O femeie tanara , aparent mama, cu expresie ii citeste o
poveste:
- Cipolino, Cipolino, fiule!, striga pierdut batrinul, uitinduse prin parti, in timp ce il duceau
soldatii.
Aici rabdarea copilului crapa si el striga:
-Deajuns!De ce rabda? ei doar sint mai multi?De ce rabda?

Aici un barabt care citea un ziar ii raspunde
-Pentru ca...
Dar ce ia raspuns barbatul?
r/s: Pentru ca sunt niste legume.
comentariu: comentariu la situatia politica in rusia.
sursa: lepra.ru
19) X este un concept caracteristic insulelor din Pacific, care deseori este descris drept “lucrul
din care se formeaza magia”. Unui alt sens al lui X i se cauta si acum originile. Se spune ca ar
insemna pur si simplu mancare, sau ca ar fi corpul unor licheni sau ciuperci ce cresc in desert.
Spuneti-mi va rog ce a fost inlocuit prin X.
R-s: Mana
20) În Germania ?i Japonia, ei poart? p?l?rii, în Austria biciclete. În Danemarca printre ei se
g?sesc solda?i (în ora?ul Fredericia) ?i Hans Cristian Andersen (în Copenhaga). Dar unde îi
putem vedea noi?
R/s: Pe semafoare (de pietoni);
C: Ei sunt omule?ii de pe semafoarele pentru pietoni.
S: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-73655-26.html
21) Atentie, veti audia un fragment din Slavoj Zizek in care am facut cateva inlocuiri:
«Pe de o parte assistam la fluidificarea (volatilizarea) experientei noastre, desubstantializarea ei;
aceasta povara a bunatatii noastre culmineaza in visul digital; in transformarea noastre ca fiinte
umane din hardware in software. Realitatea este virtualizata. Dar aceasta lume virtualizata in
care traim este amenintata de umbra unei catastrofe ecologice, de greutatea si complexitatea
imponderabila a inertiei Pamantului care ne ajunge din urma. Niciodata in istora omenirii nu am
fost martori ai unei tensiuni atat de palpabile dintre aceasta povara a bunatatii noastre si reactia
impredictibila al Terrei ». Care 4 cuvinte au fost inlocuite de cateva ori in acest fragment cu
altele 3.
R/s: Insuportabila u?ur?tate a fiin?ei
C: in loc de povara a bunatatii. KOONDERA in loc de DROOTSA
22)

Dupa cum unii din voi si-ar putea aduce aminte, in timpul campaniei electroale din 2005, ziarul
Flux a inventat un fel de termen derogatoriu pentru Blocul Electoral Moldova Democrata –
“Strutocamila” BMD-ista. Comparatia cu un astfel de animal bizar dorea sa indice asupra
eclectismului ideologic din aceasta formatiune politica.
Mutatiile biopolitice nu sunt, insa, un fenomen exclusiv moldovenesc. Caricaturistii americani
au inventat la randul lor un animal bizar. Daca veti fi destul de vicleni si veti ghici ce se
ascunde sub semnul de intrebare, va va fi usor sa ne spuneti alianta caror doua institutii
americane este simbolizata de acest animal zambarets?
Raspuns: Partidul Republican si Fox News

23)
Operele reprezentate pe foi?? au aceea?i denumire, care, spre mirarea autorului, desemneaz? ?i
un agregat pentru sp?larea industrial? a lânii. Reproduce?i aceast? denumire.
R/s: Leviatan(ul);
C: Stânga – graffiti în Berlin (autor: Blu); Dreapta – prima edi?ie a tratatului lui Hobbes ?i
DEX.
24) In unul din episoadele desenului animat "The Simpsons", Homer viziteaza o alta tara.
Sloganul companiei de transport aerian al careia este: "Va tratam ca pe niste x".Nu va intrebam
ce am inlocuit cu x, dar ce tara vizitau acestia?
raspuns: India
comentariu: The slogan of the Indian Airline is "We treat you like cattle!". India, vaci, animale
sfinte.
sursa: the one where Homer and Apu go to India.

25)
Aveti in fata opera lui Henri Matisse “Le Bateau” (in rom. Barca). In anul 1961 timp de
aproape doua luni vizitatorii muzeului in care era expusa opera nu au observat ca ... Ca ce?
R-s: Ca tabloul era expus cu susul in jos
26) Recent la Pite?ti a fost ridicat “Monumentul X-lor c?zu?i la Y”. Mul?i c?l?tori folosesc Yul în fiecare zi, dar X-?ii pot încerca s? treac? Y-ul doar odat? pe an. Stiind ca In statul New
York sunt peste 1 milion de X iar Y reprezinta acronimul unui cor din orasul cu acelasi nume,
va rugam peste 1 minut sa ne spuneti ce am inlocuit prin X si Y.
Raspuns: X- elevi, Y - BAC.
Comentariu: La Pitesti a fost ridicat monumentul “Monumentul elevilor cazuti la BAC”.
In statul New York sunt peste 1 milion de elevi, iar BAC reprezinta acronymul pentru “Big
Apple Chorus” (Big Apple - denumirea populara pentru New York).
27) Curios, dar acest verb in limba romana nu are nicio conotatie negativa, dat fiind legatura cu
grija mamei. Cu toate acestea, actiunea care a stat etimologic la baza acestui verb nu e foarte
placuta, e zilnica pe parcursul prunciei si e asemanatoare uneia dintre muncile lui Hercule. Si
totusi mama ne iubeste. Numiti verbul.
R: a dezmierda
S: http://en.wiktionary.org/wiki/dezmierda
28) Aten?ie, în întrebare exist? o omisiune.
La baza Proiectului guvernamental Scutul de Aur se zice c? a stat una din maximele preferate
ale lui Deng Xiaoping: „Dac? deschizi geamul pentru un pic de aer curat, trebuie s? te a?tep?i
c? vor intra ?i câteva mu?te”. Proiectul, c?ruia i se mai zice ?i Marele Zid (omisiune),
restric?ioneaz? un anumit bun pentru chinezi. Dar cum chinezii, prin modificarea unei singure
litere, au numit în glum? acest bun limitat?
R: Innernet
C: Se face referire la Marele Zid de Foc (Firewall) Chinezesc
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall_of_China,
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29) Aten?ie, un fragment din Macbeth a lui Shakespeare:
"O fi vreo cutr? care putea s? se jure pe amîndou? talgerele balan?ei, unul împotriva celuilalt,
care a s?vîr?it destule tr?d?ri în numele Domnului, dar tot n-a ajuns în rai, cu toate vicle?ugurile
lui." (citat încheiat)

Tradi?ional, pe aceast? dat? copiii confec?ioneaz? din haine vechi, c?ptu?ite cu ziare, ni?te
?pu?i numite "guys" (în traducere libera "pa?ana?") c?rora le d?u foc în timpul artificiilor. Ce se
marcheaza pe aceasta dat??
R/s: 5 noiembrie;
C: Pe 5 noiembrie a avut loc Complotul prafului de pu?c?, organizat de catolici, care viza
aruncarea în aer a cl?dirii Parlamentului Englez uciderea regelui Iacob I. El este comemorat ?i
ast?zi pe teritoriul Angliei. În fiecare an pe aceast? dat? se aprind ruguri uria?e, se lanseaz?
artificii ?i se ard efigii ale lui Guy Fawkes, unul dinliderii complotului, s?rb?torind astfel
triumful protestantismului în aceast? ?ar?. Se zice c? Shakespeare a fost inspirat de eveniment
în scrierea piesei Macbeth.

30)
Spunetine peste un minut prin denumirea unui cantec englez, ce denumire am sters din imagine.
raspuns : enjoy the silence.
comentariu: depeche mode
criteriu: exact.
31) In manuscrisele medievale de inaintea secolului 13 culorea rosie era utilizata pentru
indicarea textului mai important, cum ar fi titluri, inceputul sectiunilor noi, psalmi noi, et cetera.
Dar care cuvant provine astazi de la acea practica.
R-s: Rubrica
C: rubens din latina rosu.
32) Bli? dublu:
1) "EL a fost descris de Schopenhauer drept „dobânda pe care trebuie s? o pl?tim pentru
capitalul pe care-l întoarcem la moarte – cu cât mai mare dobânda ?i cu cât mai regulat o
pl?te?ti, cu atât mai departe e scaden?a”. În latin? EL e „Silurus glanis”. Numi?i-l.
2) Marcel Proust comprar? fâ?ia ro?ie deasupra m?rii în timpul asfin?ituluiu cu EL, pe care-l va
comanda la cin?. Numi?i-l.
R/s:
1) Somnul
2) Somonul
33) Intr-o carte de-a sa, Slavoj Zizek, f?când referire la unele evenimente din anul 2005,
analizeaz? o lucrare ?i atrage aten?ia asupra rolului cu adev?rat dizarmonios ?i chiar distructiv
pe care îl joac? în ea Mar?ul Turcesc. Despre ce lucrare este vorba?
R/s: Oda bucuriei;

C: Zizek face referire la referendumurile privind Constitutia Europeana ce au avut loc în Fran?a
?i Olanda în 2005, în care eventualitatea accederii Turciei în UE ar fi jucat un rol important
pentru cei ce au votat contra. Oda bucuriei e imnul UE.

34)
Ave?i în fa?? imaginea care a câ?tigat un concurs de fotoplastie (montaj) pe saitul cracked.com
la tema „Personaje cunoscute în costumele lor de Halloween”. Nu v? întreb?m pe cine sau ce
reprezint? acest Petric?, spune?i-ne care dou? elemente lipsesc dup? p?rerea noastr? acestui
costum ca el s? par? mai veridic.
R: Must??i ?i ochelari

C: Anume aceste dou? elemente lipsesc pentru a completa figura lui Teddy Roosevelt din acest
costum ce reprezint? Mount Rushmore.
S:
http://www.cracked.com/photoplasty_271_26-famous-characters-in-their-halloweencostumes/
35) În romanul sci-fi Red Mars de Robinson Kim Stanley omenirea preg?te?te o expedi?ie de
150 de persoane pentru a coloniza planeta Marte. Una dintre preocup?rile savan?ilor era
p?strarea s?n?t??ii mintale a voluntarilor care ar putea s? î?i ias? din min?i în condi?ii de spa?iu
restrâns, mult prea diferite de condi?iile terestre.
Scrie?i peste un minut ce a propus, în glum?, psihologul expedi?iei Michele Duval ca solu?ie
acestei probleme?
R?spuns: s? trimit?/selecteze pentru expedi?ie oameni nebuni (dup? sens)

“Since they're going to go crazy anyway, why not just send insane people in the first place, and
save them the trouble?” said Michel Duval
36) Despre aceasta arma un personaj spune ca este unica in istoria razboiului. Este paradoxala
la fel ca si cei care o folosesc, fiindca ucid in numele vietii. Arma este cilindrica si totusi nu
este nici o parte a sa care sa nu poata ucide. Nu va intrebam despre ce arma este vorba, dar cine
sunt cei care o folosesc?
R-s: Jedi
37) Barbatii sufera mai des de polinoza, sau febra de fan, datorita unei particularitati
fiziologice. De aceea medicii le recomanda sa se desparta de ea. De cine sau ce?
R: Mustata.
S:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2018743/Strange-health-tips-Shave-moustachebeat-hay-fever-.html
38) Blit!
1: Spuneti-ne numele autorului ce a scris cartea care a fost redenumita : "Drogurile te fac mai
destept"
2: Spuneti-ne numele autorului ce a scris cartea care a fost redenumita : "O plimbare de
neuitat"
rs: conan doyle, tolkien
comentariu: sherlock holmes, lord of the rings.
39) O alt? întrebare inspirat? din realit??ile chineze. Adesea de?inu?ii în penitenciarele Chinei
mor din cauze pe de-a dreptul ie?ite din comun, de exemplu, pentru c? ar fi f?cut un du? rece, ar
fi visat urât, ar fi c?zut din pat. Una dintre cele mai neverosimile explica?ii oficiale a fost în
cazul unui tân?r de 24 de ani care chipurile s-a sinucis în timp ce, vorba poetului, s-a jucat
„odat? de-a ceva ciudat”, „odat? poate dup? sc?p?tat”. Schimbând o singur? liter? în cuvântul
englez original, numi?i cuvântul inventat ca urmare a acestui eveniment ?i folosit ulterior
pentru a se referi la tot felul de mor?i suspicioase în închisorile Chinei.
R: Suihide
C: Suihide e o contopire dintre cuvintele suicide ?i hide. Poetul la care se face referire în
întrebare e T. Arghezi, iar versurile – „De-a v-a?i ascunselea”. Curios, cum po?i s? te sinucizi
în timp ce joci de-a v-a?i ascunselea? De ciud? c? nu te-a g?sit nimeni?
S: Behind the Wall http://behindthewall.msnbc.msn.com/_news/2010/12/06/5594432-anothersuihide-in-chinas-prison-system
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40) Ve?i audia un hoku, inspirat dintr-o particularitate a schimbului online de intrebari dintre
membrii echipei LAREME.
Iarna joac? cuc
?i-mi d? r?spunsurile
Scrise ______(cuvinte omise)
Continua?i acest hoku prin trei cuvinte.
R/s: Alb pe alb;
C: Comentariu

S: Matsuo Basho
41) Auzind acest cantec in jocul de calculator Gran Turismo 2, un joc de curse auto, autorului
intrebarii prezenta acestui cantec in joc i-a parut o alegere potrivita a producatorilor. Mai ales
din cauza faptului ca acest joc este foarte popular, iar unele versuri ale cantecului ar putea
indica direct la dificultatea jocului. Peste un minut numiti va rog cantecul.
R-s: My favourite game, The Cardigans
C: Jocul este popular, deci este preferat de multa lume, ceea ce face referinta la titlu, iar
versul „i'm losing my favourite game” ar putea face referinta si la dificultatea jocului. Cantecul
se afla de asemenea pe albumul Grand Turismo al formatiei, iar videoclipul cantecului prezinta
cantareata conducand o masina intr-un mod nu foarte sigur pentru trafic.

42)
Aveti in fata imaginea unui mar. Eticheta de pe mar nu este doar o publicitate, dar are si o
functie foarte practica.
Dar in ce consta ea?
raspuns: la spalare se transforma in sapun.
criteriu: dupa sens.
sursa:http://gizmodo.com/5853145/genius-fruit-label--turns-into-soap-when-wet

43)
In imaginea data este ?tears? o parte din text care ar face intrebarea
prea usoara, va rugam intrun minut sa spuneti ce este reprezentat in
imaginile 1-7 stiind ca ati facut aceasta analizând imaginile...
R?spuns: mi?carea ochilor
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Yarbus_The_Visitor.jpg

44)
Conform criticilor, tabloul “Cardinalul ?i c?lug?ri?a” pe care-l ave?i în fa?? este direct inspirat
de un alt tablou ce apar?ine pensulei profesorului autorului. Dar care e numele acestui
professor.
R/s: Gustav Klimt
C: Tabloul ini?ial: “S?rutul”

45)
Instalata in Buenos-Aires, bunaoara, aceasta chiuveta ar fi parca o sfidare pentru un francez.
Numiti-l.
R: Coriolis, Gustave-Gaspard.

46) In unul din episoadele desenului animat "The Simpsons", Lisa merge la memorialul lui
Lincoln dupa un sfat, insa memorialul e plin de turisti si ea nu resuseste sa-l intrebe ce
doreste.Atunci ia hotaraste sa mearga la memorialul Jefferson.
Lisa isi incepe discursul: "Presedinte Jeferson am o problema.." la care Jeferson o intrerupe:
"Stiu!.."
Continuati raspunsul lui Jeferson.
Rs: "Stiu memorialul lui Lincoln era plin!"
sursa: When Lisa is a finalist in an essay competition in Washington, DC
comentariu:Mocking how everyone who visits DC goes to the Lincoln Memorial, but not the
Jefferson.

47)
Reproduceti prin denumirea modificata a unui cantec ce inscriptie am sters in imagine.
rs: I shot the Serif.
comentariu seri- fonturi cu serifuri(liniute la sfirsit de linii) I shot The Sherif cantec de bob
marley, foarte piopular recantat de o multime de trupe.

48)
Peste un minut reproduceti simbolul care l-am sters din imagine.
rs: radacina patrata, square root.
comentariu: da trebu?
49) Saitul http://betterbooktitles.com/ ofera titluri alternative pentru diverse opere literare.
Blit!
1: Spuneti-ne denumirea originala a cartii care a fost redenumita :"Unul din prietenii mei cei
mai buni este negru"
2: Spuneti-ne denumirea originala a cartii care a fost redenumita :"Casatoria interasiala te va
ucide".
rs: Tom Sawyer,Othello .

50)
Ave?i în fa?? imaginea ei din Budapesta. Vestita surs? în care ea se reg?se?te, men?ioneaz?
printre altele ore?ele Stetin ?i Trieste. Numi?i-o prin 3 cuvinte.
R/s: Cortina de fier;
C: Sursa este citatul lui Winston Churchill - “… o cortin? de fier a coborât peste europa.”
Rezerva: Pentru X, wikipedia român? nu are articol, iar dexonline.ro ne ofer?, printre altele,
urm?toarele defini?ii:
Mic? por?ie de praf de tutun care se trage pe nas.
Manier? de a prinde adversarul la judo, la katch.
Se ?tie c? Tudor Darie, consilierul prim-ministrului a rezolvat problema X-elor în c?minele
studen?e?ti,
Ce este X?
R?spuns: priz?
http://dexonline.ro/definitie/priza
http://tudordarie.md/2010/12/10/publika-tv-mul%C8%9Bumesc-pentru-sesizare-problemaprizelor-a-fost-rezolvata/

