Берза - сваки спојени појам вреди по један бод
“НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ”
Којој раси припадају ови стварни и фиктивни пси?
Балто
Бетовен
Блонди
Кони
Нана
Нипер
Пердита
Скуби Ду
Снупи
Тото

Џек Расел теријер
сибирски хаски
лабрадор ретривер
бернардинац
данска дога
њуфаундлендер
бигл
далматинац
немачки овчар
Керн теријер

“НАЈБОЉА ПРИЈАТЕЉИЦА”
Жене из поп-рок наслова познатих извођача

Дајана
Дилајла
Дона
Елинор Ригби
Лусила
Пеги Сју
Роксен
Сузана
Сузи Кју
Шаруна

Литл Ричард
Пол Енка
Криденси
Ричи Валенс
Леонард Коен
Полис
Битлси
Кнек
Бади Холи
Том Џонс
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Анаграми
Сваки решен анаграм вреди 5 поена. Уколико оба такмичара имају тачно решење,
бодове добија такмичар који игра први

ОНАЈ ТОП-ВИЦ!
решење:

__________
ТЕСТАМЕНТ СИ КРАЉА!
решење:

_________ _______
Финална питања

Питања се пребацују противнику, свако вреди по 2 поена
1.

2.

3.

Његову филмографију обележила су остварења „Дан
независности“, „Људи у црном“, „Дивљи дивљи запад“ и „Али“.
Међутим, уместо Оскара и Златног глобуса, овај глумац је добијао
само Греми награде... Како се зове члан хип-хоп дуета DJ Jazzy
Jeff & the Fresh Prince, који је 1988. године освојио први Греми у
категорији соло реп извођача?
Ово је најскупљи ситком у историји руске кинематографије, у
ком се кроз 120 епизода (6 сезона) говори о разним комичним
и драматичним тренутцима кроз које пролази особље, најпре
ресторана „Клод Моне“ у Москви, а потом и у ресторану „Виктор“
који ради у склопу хотела „Елeон“. Како се зове ова урнебесна ТВ
серија, снимана између 2012. и 2016. године?
Ако изузмемо њихову лукавост, мизантропију и склоност ка
сплеткарењу, остаје нам да им као врлине припишемо изузетну
виспреност, висок коефицијент трговачке интелигенције и
иновативност и генијалност у погледу свих видова механике. Како
се називају припадници митолошке расе Оркова, које германски
и нордијски митови представљају као „окретна бића с великим
носем и ушима“?
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Састоји се од низа донжона опасаног бедемима који су ојачани
кулама, а у његовом склопу се налази двор владара или
управитеља града, као и касарна за војну посаду. Како се у
фортификацијској архитектури назива „последња линија одбране
утврђења“, односно термин – синоним за „град у граду“?
Своје име дугује сиромашном сељаку, који је своју воловску
запрегу „паркирао“ на улазу у фригијску престоницу, у тренутку
кад је престо ове античке државе био за кратко време упражњен.
Која синтагма, захваљујући легенди, у две речи описује наизглед
нерешив проблем?
Ово питање можете схватити „здраво за готово“, али у одговору
ипак будите конкретни... Којим латинским изразом именујемо
атрибут, који се користи за закључивање или прихватање неког
становишта (става, мишљења) само на основу претпоставки које
искуствено нису доживљене и емпиријски нису проверене?
Сачињен је од дрвета, а обложен кожом. Према традицији првих
руских досељеника на Алеутска острва и Аљаску, његов назив
је бајдарка, али у култури народа Јупик и Аину, овај употребни
предмет има назив, који је ушао у глобалну употребу. Како гласи,
без сумње најпознатији ескимски палиндром, стар око 4000
година?
На светској изложби у Шангају 2010. године, у шпанском
павиљону је поставио велику милтимедијалну инсталацију
под именом „Порекло“ у којој је сједињен шпански фламенко,
уметност скулптуре и видеа. Како се звао каталонски сликар,
дизајнер и фотограф, који ће у свету кинематографије остати
упамћен по „Иберијској трилогији“, у коју спадају остварења
„Шунка, шунка“, „Златна јаја“ и „Месец и сиса“?
За репрезентацију Чехословачке наступао је у периоду од 1973.
до 1982. године, одигравши 59 мечева. У историју фудбала, овај
офанзивни играч средине терена ушао је постигавши одлучујући
гол у пенал серији против Немачке (Европски шампионат у
Београду, 1976.), међутим његово презиме је постало синоним за
специфичан стил извођења једанаестерца, при ком шутер спором
лоптом лобује голмана у паду. Како се презива овај Чех, односно:
како гласи назив јединственог стила извођења пенала?
Од “Челенџ ере” (1893. – 1914.), па све до данас, пехар Стенли купа
се сељакао по северноамеричком континенту, красећи витрине
најуспешнијих хокејашких клубова Канаде и САД. Међутим,
1919. године трофеј није додељен ни једној екипи, не због бојкота
и намештања резултата, већ због пандемије. Која болест је
пролонгирала ово такмичење читавих годину дана?

