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Impresii turistice 

Ne plac cãlãtoriile æi batem lumea-n
lung æi-n lat pentru a descoperi locuri 

minunate, fabuloase unde experienåele 
æi trãirile noastre se transformã în timp 

în amintri memorabile.
Cãlãtorind prin Europa, un conglomerat de

culturi, limbi, tradiåii æi obiceiuri, descoperim
oraæe de care ne îndrãgostim la prima vedere,

cuceriåi de frumuseåea peisajelor, uluiåi de 
operele lor de artã æi arhitecturã ce sfideazã 

timpul, fermecaåi de legendele acestora, oraæe
care ne umplu sufletul æi mintea de frumos.

Fiecare vacanåã e un puzzle 
pe care ni-l construim singuri, 

piesã cu piesã din imagini, sunete,
aromele æi parfumul locurilor prin 

care am cãlãtorit. 
Locurile au un farmec aparte, în funcåie 

de ora æi anotimpul în care le vezi. Aurora,
crepusculul, ziua æi noaptea, luni, vineri sau

duminicã nu sunt la fel.
Vã propun sã redescoperiåi frumuseåea 

unor oraæe europene, sã aflaåi lucruri noi æi 
curiozitãåi despre acestea, cãlãtorind prin 

intermediul... cuvintelor încruciæate.

George Hudiåã



Cãlãtorind prin Europa alãturi de George Hudiåã
... în lumea cuvintelor încruciæate!

Pentru prezenta ediåie în limba românã, toate drepturile aparåin Editurii Libris Editorial. 

Reproducerea prin orice mijloace, chiar æi paråialã, a careurilor de cuvinte încruciæate /

integrame / jocuri cuprinse în acest volum, fãrã acordul scris al editorului 

constituie o încãlcare a Legii drepturilor de autor 

æi se sancåioneazã potrivit prevederii acesteia.





Orizontal:  
1. Personajele

principale ale temei   
noastre - Nimic în 

Glasgow! 2. Reprezentantã   
de seamã a liricii noastre 

feminine, din a cãrei volum „Imnuri
pentru pãmânt”, am extras poemul

„Cãlãtorie” (Magda) - „... cãlãtoare”,
satirã bucureæteanã de Victor Eftimiu (sing.)

3. Scenaristul filmului românesc „Dragostea mea
cãlãtoare”, cu Horaåiu Mãlãele æi Constantin Diplan în

rolurile principale (Nicolae) - „O cãlãtorie de ...”, roman
aparåinând prozatoarei spaniole Emilia Pardo Bazan 4. „Cãlãtorie de

...”, descrisã de poetul Sergiu Adam, în volumul „Gravuri” - A scris volumul de 
reportaje „Cãlãtorie spre Nord” (Radu Anton) 5. Ion Olaru - „Cãlãtorie prin ... mea”,
roman de Joao Garrett 6. „Tarot sau cãlãtoria ...”, astfel se intituleazã un volum de
poezii datorat lui Mircea Streinul (nom. pl.) - Numãr... mic! 7. Prinse în seriale! -
„Cãlãtorii în locuri ...”, impresii de drum semnate de scriitorul islandez Matthias
Jochumsson 8. Ofensivã - În nãmol! 9. Din proza francezului Antoine de Furetiere
am ales pentru tema noastrã romanul „Cãlãtoria lui ...” - Rare... æi încurcate! 
10. Poetã æi prozatoare rusã, autoarea unui „Jurnal de cãlãtorie” (Vera 
Mihailovna) - A regizat coproducåia studiourilor din Bucureæti æi 
Moscova „Povestea cãlãtoriilor” cu Octavian Cotescu æi Carmen 
Galin printre protagoniæti (Aleksandr) 11. Autorul volumului 
de versuri „Pãsãri cãlãtoare” (Horia) - Abreviere creætinã.

Vertical: 1. „Însemnãri de cãlãtor, reflexii de ...” volum  
din creaåia lui Cezar Petrescu - Un minut... la Minsk! 
2. „Cãlãtorii în Europa æi ...”, carte de Anatol E. 
Baconsky - Scriitor american, autorul romanului „Cãlãtoria 
albastrã” (Conrad Potter) 3. „... cãlãtoare”, volum de schiåe 
din creaåia lui Romulus Cioflec (sing.) - S-a încurcat la bar! 

4. „... de peregrinare ai lui Wilhelm Meister”, roman autobiografic al lui Johann
Wolfgang Goethe (neart. sing.) - A cãlãtorit împreunã cu o întreagã menajerie (leg.)
- În tãcere! 5. Unitate de mãsurã a masei - „Cãlãtorie în ...”, volum din lirica Iolandei
Malamen 6. Grosuåã la mijloc! - „Cãlãtoriile ... cãsãtoriåi”, titlu din proza scriitorului
indonezian Ajip Rosidi (nom. sing.) (î) 7. National Recovery Administration (abr.)
- 51 de cãlãtorii! - Cap în Malta! 8. „... generalã a cãlãtoriilor”, înfãåiæatã într-una din
scrierile sale de cãtre abatele Prévost (neart. pl.) - 2-8 cãlãtori! 9. Mijloc de antamare!
- Poetul æi prozatorul danez Jens Johannes Jorgensen este prezent la temã cu o „...
de cãlãtorie” (pl.) 10. Intrã în Germania! - Prozator, dramaturg æi eseist ungur,
autorul unei piese de teatru intitulate „Cãlãtoria” (László) 
11. Din creaåia acestui scriitor american menåionãm la tema 
noastrã titlul „Scurta cãlãtorie în lume” (C. D.) - 
„Cãlãtorul de la ...” roman 
aparåinând scriitorului englez 
George Robert Gissing.

Dicåionar: RIA, AMO, 
ARER, IHS, RBA, ACER, 

OSU, TAMA.

„Nu cãlãtoresc pentru 
a ajunge undeva, ci numai 

de dragul cãlãtoriei. 
Cea mai mare plãcere a vieåii

este sã cãlãtoreæti”.

__ Robert Louis
Stevenson

Cãlãtorii
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„Un cãlãtor înåelept nu 
îæi va dispreåui niciodatã
åara din care provine”. 

__ William Hazlitt

„Unii dintre noi 
cãlãtoresc mereu, pentru 

a descoperi alte state, 
alte vieåi, alte suflete”. 

__ Anais Nin



Ætiaåi cã...
... Europa este cel mai jos

continent? Se aflã la 340 m 
deasupra nivelului mãrii. 

... San Marino este cea mai
veche Republicã Constituåio-
nalã din lume? Acest stat este
unul din cele mai mici state
independente din Europa æi
din lume. 

... Elveåia
este åara cu cea

mai ridicatã altitu-
dine medie din Europa?

... Finlanda mai este cunos-
cutã æi sub denumirea de 
„åara celor o mie de lacuri”?
Pe teritoriul acestei åãri existã
187.888 de lacuri naturale,
din care cel mai mare lac are
4.400 de km² æi este catalogat
ca fiind al patrulea dupã
dimensiune din Europa.

... Marele Ducat de Luxem-
burg este membru fondator 
al ONU æi al NATO?

Orizontal: 1. Prima cãlãtorie... Cehia, Croaåia...
Chiæinãu, Copenhaga... etc! 2. Metal preåios (Dafin) - 

Italieni (înv.) (Åarã europeanã) 3. Cais! (Neted) - Sere! - 
Lipsit de sens (Cadã) 4. Salcâm (Trans.) (Încuietoare) -
Mulåimi compacte de oameni (Dinte) 5. Loc destinat 
competiåiilor sportive - Aluminiu (Acela) 6. Nimic (În bloc!)
- Gaiåã de munte 7. Capabile (Lichid hrãnitor) - Merge pe
æine (Coadã lungã la o rochie) 8. Suflet de pirat! (Instrument
muzical) - Haini - Unu! (Unu æi una!) 9. Pronume personal
(Animal... valoros) - Un ou întors! - Infern (Puiul de sex 
feminin al caprei) 10. Sumã de reguli 11. A doua cãlãtorie...
Anglia, Albania... Atena, Amsterdam... etc!

Vertical: 1. A treia cãlãtorie... Lituania, Luxemburg...
Londra, Lisabona... etc! 2. Aceea (Cui la potcoavã) -
Mioarã 3. A zvânta (Casa câinelui) - Pom fructifer (... æi 
fructul acestuia) 4. Scriere! (Cer!) - A indica - Zero (În voal!) 
5. Aætri - Uæier! (Duæmãnie) 6. Ieæire! (Terci) - Negaåie - 
Bãutura marinarului (Capitala Italiei) 7. Unt! (Cete!) - Hainã
lungã æi largã, care se îmbracã deasupra pe vreme rea - Una!
(Asia!) 8. Plasã de prins peæte (Goalã) - Suprafeåe 
9. Depunere (Aranjare) - Mãsurã agrarã (A lucra pãmântul)
10. Verighetã (Ghici) - Trup gol 11. A patra cãlãtorie... 
Austria, Azerbaidjan... Andorra la Vella, Ankara... etc!

„Un adevãrat cãlãtor 
nu are planuri fixe, 

æi nici intenåia fermã 
de a ajunge la destinaåie”.

„Cãlãtoria de o mie de mile 
începe cu un singur pas”.

__ Lao Tzu
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Ætiaåi cã...
...  în Europa, capitala aflatã la cea mai

mare altitudine este capitala Principatului
Andorra, Andorra la Vella?

Andorra este a æasea cea mai micã åarã
din Europa, cu o suprafaåã de 468 km²
æi o populaåie puåin peste 80 de mii
de oameni. Andorra la Vella,
este situatã la altitudinea de
1.023 m peste nivelul
mãrii, altitudinea
medie în Andorra
fiind de aprox.
1.996 m.

Orizontal:

1. � 2. � -

Înãlåat în vârful 

capului 3. � - Opacã

4. � - Lucreazã ogo rul 

5. Prefix cu sensul de „trei” -

� 6. Întrebare - � 7. � - Cute! 

8. Alfa ºi Omega - � - Canã! 9. Bãtut la

table - Lunã de varã 10. � - Catete!

Vertical: 1. Locuinåa de ciocolatã, gar dul de..., toate pe

gus tul lui Hensel ºi Gretel 2. Inima maºinii - Cal roºcat 3. Vlã guitã (!) - Câteva

teorii! 4. Loc pentru adãpostirea vaselor - Sufletul negoåului! 5. Un arc încurcat!

- Mãgar 6. Zece (!) - Ins - A apuca 7. Cea mai lungã alergare 8. Potecã -

Ieºite! 9. Se dau la pisici - Clar 10. Joc de cãråi.  Dicåionar: EGO, RCA.

„O cãlatorie se mãsoarã 
cel mai bine în prieteni 

æi nu în kilometri”.

„Planurile bizare de cãlãtorie
sunt lecåii de dans 

date de Dumnezeu”.
__ Kurt Vonnegut

__ Tim Cahill
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Ætiaåi cã...
... simbolul oraæului Copenhaga este

Mica Sirenã? Este o statuie din bronz,
de 125 cm în înãlåime cu o greutate 
de 175 kg fiind amplasatã pe o stâncã
din golful capitalei daneze la data de 
23 august 1913.

...  Madrid este singura capitalã euro-
peanã care nu este situatã geografic pe
cursul unui râu?

... Parisul, aæezat pe Sena, pe vechea
aæezare Luteåia, de pe vremea lui Cezar,
devine capitalã a Franåei în anul 1000?
Km 0 al Parisului se aflã în piaåa din
faåa Catedralei Notre Damme. 

... la data de 13 octombrie 1923,
Ankara devine capitala Turciei?

... în apropierea capitalei 
Vilnius (Lituania) se aflã 
centrul geografic al Europei?

Capitale europene
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� Un
bãrbat aflã cã în

urmãtoarea sãptãmânã va fi foarte
ocupat datoritã problemelor de 
serviciu. Aæa cum era normal, îæi
anunåã soåia:

- Draga mea, voi primi vizita
unor parteneri de afaceri æi trebuie
sã îi conduc prin åarã. O sã lipsesc
o sãptãmânã!

- Atunci, dacã tot lipseæti... am
auzit despre o excursie în Grecia,
aæ vrea sã merg æi eu...

Ca orice bãrbat înåelegãtor, soåul
aprobã excursia.

Seara merge... unde credeåi? 
Sã-æi anunåe æi amanta...

- Îmi pare rãu, dar trebuie sã plec
o sãptãmânã prin åarã!

- Iubitule, dacã tot pleci, nu-mi
plãteæti o excursie în Grecia?

Fiind, 
aæa cum 

am spus, un
bãrbat înåelegãtor,

a aprobat æi cea de a
doua excursie...

Dupã o sãptãmânã, soåul 
revine æi observã cã soåia este

foarte încântatã de excursie.
- Ei, cum a fost?
- Extraordinar, am vizitat foarte

multe locuri interesante, am aici
ceva fotografii...

Bãrbatul o observã cu surprindere
în poze pe amantã.

- Ce s-a întâmplat, o cunoæti?
- Nu... Doar mi s-a pãrut mai

cunoscutã... dar nu!
- Ah, sã ætii cã femeia asta a 

fãcut dragoste cu toåi bãrbaåii din
excursie, æi nu au fost puåini...

Omul nostru înghite în sec æi seara
merge la amantã.

- Ei, cum a fost?
- Extraordinar, mulåumesc! 

Hai sã îåi arãt fotografiile! 
În unele dintre ele, bineînåeles,

bãrbatul îæi recunoaæte soåia. 
Amanta îl întreabã:
- O cunoæti?
Bãrbatul neagã, bineînåeles.

Amanta îi spune:
- Ei, sã ætii cã asta a fost ceea mai

proastã din toate femeile de acolo!
Ce sã vezi... a fost singura care a
venit cu soåul!

� Ionel, proaspãt întors dintr-o
excursie cu clasa din Sicilia, Italia,
aude cum maicã-sa o ceartã pe
sorã-sa. 

Vãzându-l pe taicã-sãu îl salutã:
- Ceau, tãticule!
- Nu ætiu ce-au, cã se ceartã de

azi dimineaåã!

� Ion s-a întors dintr-o excursie
de la Madrid. 

Vecinul, curios, îl întreabã: 
- Æi cum aåi reuæit, Ioane, sã

vedeåi Madridul în trei zile? 
- Foarte uæor. Nevastã-mea a

vizitat muzeele, fii-mea a vizitat
magazinele... iar eu am inspectat
cârciumile.

„Asemeni tuturor marilor 
cãlãtori, vãd mai mult   
decât îmi amintesc, 
æi îmi amintesc mai 

mult decât am vãzut”.
__ Benjamin  

Disraeli

? ªiret

Asia!

Cuba!
A sorbi
Galon

Râu
A 

denunþa

Pete!

?
Dafin

Rea!

Hain

Boare!

Joc 
rebusist

?
Rãi!

?
Nota bene!
Vârfuri
A se ralia

Peºte

Scriere!

Acela
Strânge
voturile

Singurã

Cai!
Din
nou

Unge!

Navete!

Flori

Dânsul

Drum
Însufleþitã

?

Mo-
mealã
Scriºi!

Aer!
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� Soåul  
vine acasã vineri de la

serviciu æi îæi întreabã soåia:
- Iubito, vrei sã avem un

week-end extraordinar, plin
de pasiune?!?

- Da, sigur !
- Ok, la revedere, ne vedem

luni! 

� Între doi prieteni:
- Eu sunt un om muncitor.

Tu?
- Eu... niciodatã nu lucrez în

weekend-uri æi în zilele care
se terminã cu „i ”.

� O blondã se revoltã:
- Oh, la naiba cu calendarul

ãsta! Eu am nevoie sã ætiu ce
datã este astãzi iar el îmi aratã
toate zilele!

� Î.:  De   
ce luni este 

aæa departe de 
vineri iar vineri este

aæa aproape de luni?

� Î.: De ce zilele când faci
curat, speli æi gãteæti se
numesc libere?

� Judecãtorul cãtre martorã:
- Câåi ani aveåi? Aåi jurat! 
- Douãzeci æi câteva luni.
- Câte luni?
- O sutã zece.

� Æeful, la  angajare:
- O sã-åi dau 1200 æi în 

trei luni o sã-åi mãresc la
1500. Când începi?

- În trei luni.

� - Nevastã-mea îmi cere
în fiecare sãptãmânã mulåi,
foarte mulåi bani. Azi 600€,
acum douã zile 800 €, iar 
sãptãmâna trecutã 1.000 €. 

- Æi ce face cu atâåia bani? 
- Habar n-am, nu i-am dat

niciodatã.

Calendar
excursii

- zilele
sãptãmânii
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„Este bine sã existe
un  sfâræit la fiecare 

cãlãtorie, dar în final 
cea mai importantã    

este chiar cãlãtoria”.

__ Ursula Kroeber 
Le Guin

Vertical: 1. Apel! - Lac de unghii - Lacom

2. Iese pe horn - Localitate în NE Franþei - Cupru 3. Duº mani - Se 

exprimã prin gesturi 4. Clãi de fân (pop.) - Intrând al mãrii, îngust ºi

adãpostit 5. Pielea feþei - Dânsa - Pene! 6. Dare - Lansãri de nave cu

întreg utilajul necesar 7. Þel! - Ca se mici, sãrãcãcioase 8. Creangã -

Mãiestrie 9. A a chi ta o datorie bãneascã - Ve de tã de cinema 10. Ni vel

înalt de dezvoltare a unei societãþi. Dicþionar: ORVE, SIRI

Orizontal: 1. Prezintã spectacolele - Schimb în naturã 

2. ��� - Piele de animale cu pãr mult ºi des (pl.)

3. ��� - Violet-deschis 4. ��� 5. ���
- Exprimat prin viu grai 6. Corabia lui Noe - Acela 

7. ��� - 1-4 solzi! 8. Ape seci! - ���
9. Camã! - Rãcit prin vânturare 10. În acest loc - Pere! 

- Prefix cu sensul de „trei” 11. ���.
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Orizontal: 1. Scriitor francez (Jules; 1885-1972) - 
În Verona! 2. Nereuæitã într-o acåiune - Pete! - Iubire... 

încurcatã la Roma! 3. Mãsura lui Cuza - La revedere... 
Palermo! - Miros îmbietor 4. Intrã în Catania! - Îndemn 

hipic... în Udine! - Cupa Campionilor Europeni... la Lecce! -
Campion 5. Inflamaåie a pungilor seroase de sub piele - Gen! 

6. Macedoneanã 7. Grup de lamele între care se gãseæte clorofila 
unor plante - Recenåi 8. Soare! - Locuitor din Elveåia francofonã 
9. Deplinãtate, supraabundenåã de bunuri supranaturale pe care ni le
dãruieæte Dumnezeu - Din nou 10. Acid dezoxiribonucleic (abr. uz.)
- Radio Televiziunea Transilvania (siglã) - Notã muzicalã... în Padova! 
11. Itinerarii - La ieæirea din Trieste! - Permis de cãlãtorie (înv.) 
12. Apucatã la canã - Element „alergãtor”.

Vertical: 1. Îmbolnãvire, regres produs de privirea cuiva, cu 
invidie - Totalitate de exerciåii fizice æi de jocuri practicate metodic 
æi sistematic în vederea întãririi organismului, dezvoltãrii voinåei 
æi a obåinerii unor performanåe 2. Ciulin - Trimis - Unu-zero! 3. Hainã 
- Åine capul sus (!) - Priveæte! 4. Peco! - Cãmilã cu o singurã cocoaæã
5. Se joacã cu focul (!) 6. Râu - Cetatea celor 7 coline - 
La ieæirea din Florenåa! 7. Ieæite... în Viterbo! - Acoperirea unui obiect
cu un strat subåire de metal alb-cenuæiu 8. Persoanã care nu poate 
distinge culorile 9. Condiment - Sportul cu arma 10. Nimic în Milano!
- A cugeta - Ieæirea din Livorno! 11. Carte -
Primul bãrbat 12. Roma, Napoli, Pompei,
Verona (sing) 
- Tumoare 

a unui 
åesut 

fibros.

Dicþionar: 
INAM.

� Mai nou, 
romantic înseamnã cã
are destui bani ca sã o
ducã la Roma.

�Un bogãtaæ american
trece cu maæina prin 
faåa Colosseum-ului din
Roma æi îl întreabã pe
ghid: 

- Nu înåeleg o treabã:
dacã nu au avut bani 
destui ca sã-l termine, de
ce l-au mai început?

� Doi 
turiæti sunt 

în vacanåã la 
Roma. Vor sã viziteze 
celebra bazilicã San  

Pietro, dar cu toate cã  
au GPS la maæinã æi un 
ghid tipãrit, se învârtesc
de câteva ore æi nu o 
gãsesc. În cele din urmã,
opresc un trecãtor æi-l 
întreabã:
- Vã rugãm domnule,

puteåi sã ne spuneåi, San
Pietro e departe?
Italianul, uimit,  ridicând

privirea:
- Oooo, e departe, în

ceruri!

„Fiecare zi este o cãlãtorie,
iar însãæi cãlãtoria
este casa noastrã”.

__ Matsuo Basho

-
Cetatea eternã

Roma - Roma este capitala Italiei. Situat pe malul fluviului
Tibru, oraæul are o istorie îndelungatã, fiind de-a lungul secolelor
capitala Republicii Romane, a Imperiului Roman, a Bisericii 
Romano-Catolice æi a Italiei moderne. 
Roma, Caput mundi („Capitala lumii”), la Città Eterna

(„Oraæul etern”), Limen Apostolorum („Pragul apostolilor”),
la città dei sette colli („Oraæul celor æapte coline”) sau, pur æi
simplu, l'Urbe („Oraæul”), este profund modernã æi cosmopolitã.

Roma este un important centru turistic. Centrul Istoric
al Romei este pe lista patrimoniului mondial UNESCO.
Obiective turistice: Colosseumul, Casa de Aur a lui

Nero, Pantheon-ul, Columna lui Traian, Fântâna Trevi,
Galeria Borghese, Colina Capitolului, Palazzo Nuovo,
Palazzo dei Coservatori, Venus Capitolina, Piazza Navona,
Piazza Venetia, Muzeul Naåional al Romei, Treptele
Spaniole, Catedrala Sf. Petru, Capela Sixtina (Vatican).

Roma
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�

Astãzi
i-am fãcut cadou 

æefului meu de birou un tablou cu
Turnul din Pisa.

De douã ore se tot chinuie sã-l
atârne drept...

� Minune în echlibru
Am vãzut turnul din Pisa
Æi m-am înclinat æi eu
Pot spune, chiar visa,
Cã-i creat de Dumnezeu...

� Doi scoåieni în compartimentul
uni tren:

- Ætiti, sunt în voiaj de nuntã, fac
o cãlãtorie la Pisa, spune unul.

- Dar soåia unde este?
- A, pe soåie am lãsat-o acasã.

Ea a mai vãzut... turnul...

� Într-o
dimineaåã,

cei ce lucrau la
salvarea Turnului

din Pisa, venind la
lucru, au vãzut o mare 

minune. Turnul s-a îndreptat
din înclinarea-i periculoasã.

Lângã turn stãtea unul zâmbind
æmechereæte.

- Tu ai fãcut asta?
- Da, spuse tânãrul.
- Cine eæti tu æi de unde eæti? 

întrebã æeful æantierului.
- Sunt din România, restaurator

de monumente.
- Æi cum ai fãcut asta?
- Am pus niæte pastile de viagra,

în apa freaticã...

� Î.: De ce este turnul din Pisa
înclinat?

R.: S-a uitat Chuck Norris urât
la el.

�Când Chuck Norris a ajuns la
Pisa, turnul a fãcut o pozã cu el.

� Meæterul Manole se uitã la
turnul din Pisa æi zice:

- Amatori...

„Viaåa nu este
decât o cãlãtorie”.

__ Prinåesa Diana

Înscris oficial 
care confirmã

primirea unor acte
Opus!

Prins în
hamuri! Aceætia

Atracåie
femininã

Ridicã
maæina

Cãmaæã
înfloratã Dânsele Rai!

Originare
din Italia

Autori
de cãråi

Unice!
Nu-i greu

A îmbrãca
o mobilã

Teste!

Distanåaåi

Cete!
În matriåã!

Stradã
scurtã!

Epocã

Semafor

Oraæ
mol-

dovean

Coæ gol!
A netezi
cu limba

În vale!

A însufleåi

Cusãturã
în zigzag
la cãmãæi

Italia (pl.)

Grup de
albine

Scriitor,
copist
(od.)

Vorbã în-
åepãtoare
Specie

Turnul
înclinat
din Italia

A bate

Lene!

Nai!

Ieæire!

Persoane
insistente

Mãrunt

Inscripåie
pe o

lespede

Deosebit
de mãrunt

Turnul din Pisa - este cea mai faimoasã clãdire înclinatã
din lume æi punctul de reper al oraæului Pisa din Italia.
Turnul a fost planificat ca o campanilã pentru Domul din

Pisa. Dupã doisprezece ani de la punerea pietrei de temelie, 
la 9 august 1173, când construcåia ajunsese la etajul 

al treilea, datoritã proastei calitãåi a solului, constituit din
noroi argilos æi nisip, turnul începea sã se încline în direcåia
sud-est. Timp de o sutã de ani construcåia a fost stopatã. 

Urmãtoarele patru etaje au fost construite oblic, pentru a 
compensa partea înclinatã. Construcåia a trebuit sã fie întreruptã
din nou, pânã în 1372, când turnul-clopotniåã a fost finalizat.
Datoritã importanåei sale pentru industria turismului din

Pisa, guvernul italian s-a implicat serios în ultima consolidare
care a început în anul 1990. În decembrie 2001 turnul a fost
declarat stabil æi sigur pentru 300 de ani æi a fost redeschis 
accesului publicului.

Ætiaåi cã.... 

... Turnul din Pisa 
are 297 de trepte?

Turnul din Pisa
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� Pavarotti
æi Domingo îæi disputau
întâietatea în lumea 
muzicalã.

Pavarotti:
- Am cântat la Milano

în faåa a 400.000 de
spectatori æi la sfâræit 
Sf. Maria a plâns (statuia
se aflã în vârful catedralei
din Milano, la 108,5 m)!

Domingo:
- Eu am cântat la Rio în

faåa a 800.000 de spec-
tatori æi la sfâræit Iisus a
coborât din cer æi mi-a
spus: „Ce muzicã! Nu
ca ãla de la Milano, care
a fãcut-o pe mama sã
plângã!”

�Trei 
bãrbaåi 

moråi ajung la
poarta Raiului. 
Dumnezeu îi ia pe

fiecare la întrebãri.
Primul este un italian: 
- Tu cum ai murit?
- Pãi mi-am cumpãrat

un Ferrari, am mers pe
autostrada spre Milano
cu 360 km/h, n-am putut
sã iau o curbã, am intrat
în parapet æi am murit pe
loc. 

- Bine, poåi sã intri. 
Al doilea, un german: 
- Mi-am luat un Audi,

o cisternã a pus frânã
brusc în faåa mea æi... 
am murit pe loc... 

- Bine, poåi intra æi tu. 
Al treilea, un român: 
- Mi-am luat un X5 æi

am murit de foame...

Domul din Milano - în italianã Duomo di
Santa Maria Nascente, este catedrala Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Milano.
Cu o suprafaåã de 1200 m2, catedrala milanezã este

cel de-al treilea edificiu bisericesc romano-catolic ca
mãrime din Italia, dupã Bazilica San Pietro din Roma
æi Catedrala Santa Maria din Florenåa. Podoabã cu totul
unicã a arhitecturii gotice, catedrala are o capacitatede
peste 40.000 de locuri æi o lungime de 157 m.
Este una dintre catedralele occidentale a cãror 

construcåie s-a întins pe durata a câtorva secole. 
Începutã în 1386 æi încheiatã în 1892 din cauza unor
întârzieri, ea dominã astãzi piaåa centralã din 
Milano, fiind un simbol al puterii economice pe care
aceastã capitalã a Lombardiei, poartã de intrare a
comeråului ce traversa Alpii, l-a reprezentat timp 
de veacuri. Maiestuozitatea æi formele estetice ale 
catedralei sunt grãitoare: detaliile sculpturale ale
celor 135 de turle, dintre care cea mai înaltã atinge
109 metri, æi cele peste 2000 de statui, sunt foarte 
atent executate, la fel æi marile ferestre ale clãdirii,
considerate a fi cele mai mari din lume.
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Vertical: 1. Capitala Italiei - Stat european 2. În Siracuza! -

Nuc gãunos... la Ancona! - Instituåii de învãåãmânt 3. La prohod! - Amici! - 
O fatã... la ieæirea din Croaåia! 4. Mângâietoare 5. Oraæ în judeåul Alba, la 
confluenåa Târnavei Mici cu Târnava Mare - Curele! 6. Rescris de trei ori! -
Erodat - Campioni 7. Mia - Fruct - Parc gol! 8. Strunit 9. Joc de societate, la
care se folosesc 28 de piese plate dreptunghiulare, împãråite în douã æi având
însemnate un numãr de puncte (de la 0 la 6) 10. Termen de politeåe pentru
un bãrbat - Negaåie 11. Moæie. Dicþionar: RRR.

Orizontal: 
1. Intrarea æi ieæirea  

din Roma! - Chelie (arg.)
2. Înconjur - Dispozitiv  

pentru protejarea antenelor 
de unde scurte contra agenåilor 

atmosferici 3. Celulã hibridã 
formatã dintr-o celulã canceroasã
æi dintr-o limfocitã 4. Vârstã... 
la Milano! - 3-5 tuneluri! - 
Supranumele lui Esau, pãrintele
Idumeilor  5. Animal încãpãåânat
- Catedralã impunãtoare
din Milano 6. Intendentul unui
palat regal 7. Åese! - Mulåime
mare de fiinåe vii aflate în 
necontenitã miæcare 8. Artist de
cinema - Cântece populare lirice 
9. Cinstitã - Lene! 10. Stârneæte
râsul - Iscoade 11. În baie! - Decret
imperativ emis de un monarh -
Unu-unu!

„Cãlãtoria este 
propria ei rãsplatã”.
__ proverb chinezesc

DOM

Domul din Milano
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Ætiaåi cã.... 

... Domul din Milano, are
cea mai mare colecåie de
statui de marmurã 
din lume?



� Horia,  
fiul unui inginer ridicã 

nasul din cartea pe care o
citea ºi îl întreabã:

- Tatã, ce-i aia „pompã”?
La care tatãl ia imediat o

foaie de hârtie ºi începe sã-i
explice:

- Uite aici Horia tatã: e 
un cilindru, cu un piston
înãuntru, care are o valvã 
prin care fluidul trece într-un
singur sens etc. ºi-i expune
principiile presiunii, noþiunea
de vacuum ºi toate celelalte,
pentru ca într-un final sã-l 
întrebe:

- Dar de unde ai aflat tu de
pompã?

- Pãi uite aici, în cartea de 
istorie scrie cã „Cezar a intrat 
cu mare pompã în Roma”.

� - Spune-mi, Ionel, cine 
l-a ucis pe Cezar?

- Nu ºtiu, doamnã învãþã-
toare, eu nu am vãzut ºi n-am
auzit nimic!

� Un ardelean ºi un italian 
într-un compartiment de tren.

Italianul îºi tot dãdea aere 
cu strãmoºii lui: Cezar, Traian,
Augustus, Marcus Aurelius,
Septimius Severus, Caligula,
Nero, Hadrian...

- Apãi tinere dragã, bag de
seamã cã îmi aminteºti de
„cartofi”, spune ardeleanul.

- Cum aºa, nu înþeleg?
- Pãi tinere dragã, apãi ºi 

la cartofi partea cea mai bunã 
se aflã în pãmânt...!

� Pe vremea lui Cezar, toate
drumurile duceau la Roma.

În România, toate drumurile
asfaltate duc la... casa edilului.

Face curse
regulate

Cârciumã

Cu
goluri

Scobiturã
în munte

Vai ce
frig!

Ploaie
torenþialã

Casã!
Gol
Saºi

Balanþã
A

complota

Bogãþie

Vase

Singur

Mioare

Decedat

Tur

A
preveni

Haini

Vârste
Ieºire!

Imagine
toracicã
normalã
(abr. med.)

Campioni

Ape seci!

Pãmânt
fãrã apã

Arbore
Apus!

AVE!

Provincia Riminiaflatã în regiunea
Emiliana-Romagna oferã ~15 km de
plajã la malul mãrii Adriatice, fiind una
dintre cele mai cunoscute zone turistice
din Europa. Pentru cei care nu ætiu încã,
Rimini este oraæul care ni l-a dãruit pe
celebrul regizor italian Federico Fellini.
Obiective turistice:
- Construit în onoarea lui Cezar 

Augustus, Arcul lui Augustus este
un monument care dateazã încã din
anul 27 î.e.n., fiind una dintre cele mai
vechi arcade romane care a supravieåuit
trecerii timpului (17 m înãlåime). 
Pe structura Arcului sunt gravate

reprezentãri ale celor 4 zeitãåi romane:
Jupiter, Neptun, Apollo æi Minerva. 
- Piaåa Trei Martiri. Este cea mai

mare piaåã din Rimini. Aici se adunã
atât localnicii care vor sã ia o gurã de
aer æi sã se relaxeze, cât æi turiætii care
se odihnesc dupãun drum lung petrecut
între atracåiile turistice æi plajã. O statuie
a lui Iulius Cezareste aæezatã într-un
colå al pieåei æi, de asemenea, în centrul
ei se aflã Biserica Sfântul Antonio.

- Ponte Tiberio. Podul traverseazã râul Marecchia, numit în
trecut Ariminus. Este o construcåie ineditã, imensã cu 5 arcade.
- Castelul Sismondo. A fost ridicat în sec. XV-lea, la ordinul

lui Sigismondo Pandolfo Malatesta.
- Templul Malatesta. Edificiul este unul din marmurã æi este

de jur împrejurul Bisericii Gotice Sfântul Francisc. De admirat
aici nu este doar stilul impresionant al clãdirii, ci æi operele de
artã din interiorul ei, precum fresca realizatã de Piero della
Francesca sau mai multe sculpturi sau basoreliefuri semnate
de Agostino di Duccio, dar æi o picturã a lui Giorgio Vasari.
- Church of St. Agostino. Este împodobitã cu fresce ale lui

Giovanni din Rimini. Aceastã bisericã a fost chiar catedrala
oraæului între anii 1798 - 1809.

Rimini
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„Cel mai mare duæman 
se ascunde acolo unde vei

cãuta mai puåin”.

„Atât timp cât a mai rãmas
ceva de fãcut, socoteæte 
cã n-ai fãcut nimic”.

„Zarurile
au fost

aruncate”.

„Am venit, am vãzut, am învins”.

__ Iulius Cezar

Ave,Cezar!



Verona, oraæul 
unei mari iubiri

Casa Julietei 
æi stâlpul lui Romeo,
cele mai fotografiate obiective
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„Romeo: Aripele iubirii
mã-nãlåarã. Nu-i zid sã
poatã stânjeni iubirea...”
__ Romeo æi Julieta, 

de William 
Shakespeare

Situat pe râul Adige, cu o populaåie de 265.000
de locuitori, Verona este unul dintre cele mai
vizitate oraæe italiene.
Partea veche a oraæului poate fi strãbãtutã la

pas. Puteåi începe plimbarea de la Podul Nou,
peste râul Adige, æi urmaåi traseul turistic pe o
stradã pietonalã plinã de cafenele. 
Casa Julietei poate fi

identificatã uæor mai ales
cã sub balconul iubitei
lui Romeo veåi gãsi în
permanenåã zeci sau sute
de turiæti. Veåi descoperi
cã alte mii de îndrãgostiåi
din întreaga lume au dorit
sã-æi declare iubirea æi au
lãsat bileåele în crãpãturile
din zidul acestei case.
Un punct important este

Piaåa Veche, unde se aflã
æi turnul Lamberti de
unde aveåi o priveliæte
asupra oraæului. 
În Piaåa Signiori puteåi

admira statuiacelebrului
Dante Alighieri, iar paæii
trebuie sã vã ducã æi 
la Arena Romanã, un
amfiteatru construit în
anul 30. Este una dintre
cele mai bine conservate
arene romane æi un
motiv de mândrie pentru
Verona. Aici se susåin
spectacole, de la muzicã
simfonicã æi clasicã, la
concerte ale vedetelor muzicii pop. Un spectacol
la Verona Arena æi o plimbare, la ceas de searã,
prin oraæul vechi, ar fi finalul perfect pentru un
sejur în oraæul lui Romeo æi al Julietei.

Orizontal: 1. Neatins, întreg - Pensule mari pentru vãruit 2. Peste
mare (pl.) - Duæmãnie 3. Bine! - Orã - Mioare - Elev! 4. Aia - Verighetã
5. Din cãlimarã în stilou - Dânsul 6. Moral - Cutã! - Åintã... în viaåã 
7. The Godfather... pe la noi - Acum! - Regele-peætilor, ochean 8. Stare
emoåionalã de exaltare - Asia! - Puiul oii 9. Trup de clean! -  Vase de
lemn folosite mai ales la pãstrarea unor brânzeturi (dim.) - Pare!

Vertical: 1. Particulã electricã - Ghici, ghicitoarea mea! 2. Nicolae, alintat - Osii 3. În stoc! - 
A face o incizie 4. A pune în evidenåã, a reliefa 5. Bãuturã din plante - Gol, la zdup! 6. Pãstaie 
7. Dânsa - Opac 8. Ameåit peste mãsurã - În baie! 9. Tip - Fricos 10. Unde! - Poftim! - Arome sfâræite!
11. În cont! - Cântecul pãsãrelelor 12. Beåe, vergi 13. Pere! - Alãturi de ea 14. Flori 15. Pânze la nave.

Dicåionar: LEA, OME.

� - Nu  
înþeleg nimic,  
iubitule.

- Ce nu înþelegi?
- Îmi spui cã sunt atât 
de fru moasã, încât nu 

te mai saturi privindu-mã.
- Da! Acesta-i adevãrul.
- Atunci de ce, de fiecare datã

când suntem singuri, de-a bia
aºtepþi sã stin gem lumina?

� Emancipare:
Julietei din zilele noastre 

nu-i mai place Romeo. Îi place
mai mult... Alfa Romeo.

� - De ce eºti agitat?
- Nu ºtiu ce sã fac, sã mã

duc sau nu mâine la nuntã?
- Dar cine se însoarã?
- Eu!

� Cum se descrie o relaþie
dintre doi îndrãgostiþi care 
s-au cãsãtorit:
- În primii cinci ani, soþia

tace ºi îºi ascultã soþul;
- În urmãtorii cinci ani, soþul

tace ºi îºi ascultã soþia;
- În urmãtorii cinci ani nu 

mai tace niciunul, dar ascultã
vecinii.



Romulus 
æi Remus sunt

salvaåi de cãtre
zeul râurilor, Tiberinus,

care îi plaseazã pe Dealul
Palatin. Acolo, sunt îngrijiåi 
de cãtre o lupoaicã æi hrãniåi de
o ciocãnitoare sub un smochin,
douã animale sacre pentru
Marte. 
Aceætia sunt apoi descoperiåi

de cãtre Faustulus, un pãstor al
lui Amulius, care duce copiii la
casa sa. Faustulus æi soåia sa,
Acca Larentia, cresc bãieåii ca
æi cum ar fi ai lor. 
Dupã ani de zile, Romulus îæi

ucide fratele æi întemeiezã oraæul
care îi poartã numele, Roma.

Legenda
spune cã cei doi prunci

urmau sã fie uciæi. 
Însã servitorul cãruia i-a fost 

încredinåat ordinul de a ucide
gemenii nu a putut face asta. 
I-a plasat pe cei doi într-un

coæ æi l-a eliberat pe malurile
fluviului Tibru. 
Râul, care era în creætere 

datoritã inundaåiilor, s-a ridicat
æi a purtat uæor coæul în care
erau gemenii în aval.

Lupa Capitolina (Lupoaica de pe Capitol),
este o statuie de bronz etruscã, turnatã probabil
în sec. V î.Hr., undeva pe valea fluviului Tibru.
Originalul este pãstrat în „Museo Nuovo” din

Palazzo dei Conservatori din Roma. O copie este
expusã în aer liber în Piazza Del Campidoglio.
Statuia a fost amplasatã la Roma încã din 

antichitate. Monumentul reprezintã o lupoaicã
de dimensiuni aproximativ reale (75 cm înãlåime
æi 114 cm lungime), la care sug cei doi copii, ce
îi reprezintã pe fraåii gemeni Romulus æi Remus,
întemeietorii legendari ai Romei, concepuåi, 
conform tradiåiei, în urma unei legãturi dintre
zeul Marte æi o vestalã virginã, Rhea Silvia.
Ætiaåi cã...
... în cartea a 8-a din Eneida, Publius Vergilius

Maro (70 î.Hr.-19 î.Hr.) a descris cum un fulger
a lovit æi deteriorat picioarele din spate ale statuii
lupoaicei.
... intratã în colecåiile Vaticanului, statuia

lupoaicei i-a fost restituitã oraæului Roma în 1471
de Papa Sixtus al IV-lea.
Ætiaåi cã...
... lângã biserica din Aquileia se gãseæte o copie

a statuii lupoaicei.
... o copie a statuii de la Roma este amplasatã în

localitatea Pisa, în apropiere de Turnul din Pisa.
... lupoaica cu cei doi prunci sugând este æi 

simbolul localitãåii Siena, cunoscutã ca La lupa
senese (atâta doar cã legendele locale spun cã
cei doi copii care sug sunt fondatorii Sienei, 
Aschio æi Senio, fiii lui Remus, fugiåi din Roma).
Statuia a fost înãlåatã în anul 1610 æi se aflã în
piaåa strãjuitã de Chiesa di San Cristoforo æi
Palazzo Tolomei.
... Lupa Capitolina a fost utilizatã ca logo 

pentru Jocurile Olimpice de varã din 1960, 
desfãæurate la Roma.

Copie dupã Lupa Capitolina 
pe amplasamentul sãu din Roma

Statuia originalã pãstratã 
la Museo Nuovo din Roma

Lupa Romana
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Obiect de
îm brã -
cãminte

Nume
turcesc Euforie

Lovit
de

maºinã

Între -
rupãtor
electric

Conþine
multe 

pachete
Stârnitã Lei! Negurã Apus! Buhai

Gol

Platã
pentru
copii

Lapte
praf

Avantaj
la joc
Una!

Unicã!
Servit la
ocazie

Scrisã!

Navã
rapidã

Uæã 
în uæã
cu tine

Mãies-
trie

Teo!

Pîine

Rãzboinic

Arbori

Cutã!
Loc
pentru bãuturi

Ursuleþ
spãlãtor
Campioni

Unice!
A lucra

pãmîntul

Cafteli

A
închide

Sau

Singurã!

Carie!
Sabie 
tur -

ceascã

Aer!

Ceas

Tele vi-
 ziune!
Cãpiþã

Ofensivã

Acute!

LUP

„Iatã, divinitatea a iubit poeåii,
oameni care au vorbit lucruri
demne de inima lui Phoebus; 
æi ei care au îmbunãtãåit 
viaåa prin mãiestria lor”
__ Eneida, de Publius 

Vergilius Maro



„Cei care îæi doresc moråiæ 
sã cãlãtoreascã sunt însufleåiåi 
de un mãreå înåeles al vieåii”.

__ Jim England

a) Oraæ situat în apropiere de Lacul Garda în Italia de Nord. 
Face parte din regiunea Lombardia. Oraæul este situat la poalele
Alpilor, între Mella æi Naviglio. Piazza del Museo marcheazã 
forumul, iar muzeul aflat în partea de nord se încheie printr-un 

templu corintic cu trei cellae, atribuit de cãtre unii lui 
Hercules, dar aparåinând mult mai probabil Capitoliumului 
oraæului, ridicat de cãtre Vespasian în anul 73. 
b) Oraæ în nord-estul Italiei, între Trieste æi Veneåia, în 
regiunea Friuli-Venezia Giulia. Trecutul sãu medieval 

æi veneåian se regãseæte în edificii æi monumente istorice.
Centrul oraæului este Piaåa Libertãåii (Piazza Libertà) unde se 
aflã castelul, loggia del Lionello (element arhitectonic deschis,
asemãnãtor cu o galerie) æi turnul clopotniåei.

c) Oraæ în Italia de nord. Palatul della Pilotta a fost ridicat în 
secolul al XVI-lea de familia Farnese. În prezent adãposteæte o
bibliotecã, un muzeu de antichitãåi æi o pinacotecã.

d)Al doilea oraæ ca mãrime din Sicilia, Italia, fiind situat pe coasta
de est. Este capitala provinciei cu acelaæi nume. Bine cunoscut 
pentru arhitectura sa barocã specialã æi design urban extraordinar
(zona centralã a oraæului este un Patrimoniului Mondial, împreunã
cu di Val Noto), consecinåele marelui cutremur din 1693, dupã
care oraæul a trebuit sã fie reconstruit din temelii.

e) Oraæ în Italia, în regiunea Apulia. În superba piaåã Sant
Oronzo au fost descoperite, la începutul secolului XX, vestigiile
unui amfiteatru roman. Piazza Duomo este recomandabil a fi 
vizitatã seara, pentru cã luminile artificiale creeazã un efect feeric
în contact cu faåadele sculptate. Basilica di Santa Croce este 
bijuteria oraæului.

f) Oraæ în regiunea Umbria în Italia centralã, în apropiere de 
fluviul Tibru. Un frumos oraæ medieval de deal, cu palate gotice æi
cafenele de jazz, unde aleile strãvechi din piatrã se întâlnesc cu
promenadele secolului XIX. Gãzduieæte o Universitate fondatã în
1308 precum æi cea mai mare Universitate pentru strãini din Italia.

g) Al treilea oraæ ca mãrime din Sicilia, Italia, æi capitala 
provinciei cu acelaæi nume. Fondat de coloniætii greci în 
secolul VIII î.Hr., a fost denumit iniåial Zancle (coasa) datoritã
formei portului sãu natural. De acest nume amintesc scãrile
„Scalinata Zanclea”.

h) Localitate situatã pe câmpia dintre râurile Tanaro æi Bormida,
în sud-estul regiunii Piemonte æi a fost denumitã astfel în 1168,
în onoarea Papei Alexandru al III-lea. Patrimoniul istoric æi 
cultural include Citadela din secolul XVIII, un complex de clãdiri
militare, bisericile Santa Maria del Carmine æi Santa Maria 
di Castello, precum æi Palazzo della Prefettura.

7 3 8 1 5 2 4
A

a)

d)

f)

g)

h)

b)

c)

e)

B

6 9 2 10 8

11 4 3 12 4

5 4 13 4 10 2 4

14 8 5 5 8

11 8 3 6 15 2 4

12 8 1 1 2 10 4

4 14 8 1 1 4 10 9 3 2 4

Înlocuind cifrele cu litere, veþi
obþine pe verticala A-B numele
unui oraæ situat în SE Siciliei, 
pe åãrmul Mãrii Ionice, la 
209 km de Palermo.  

Obiective: teatrul grec, ruinele
amfiteatrului roman, templul lui
Apollo, biserica San Filippo Neri,
palatele Chiaramonte, Nava,
Abela, Lanza, castelul Maniace.

Pe orizontalele a) - h) veåi 
descoperi numele a opt oraæe
italiene dupã cum urmeazã:

a)

b)

e)

f)

c)

A-B

d)

h)

g)

� La ora de geografie:
- Copii, dupã cum ætiåi, Italia are formã de cizmã... 

zise doamna profesoarã. Îmi puteåi spune 
cum se numesc locuitorii Italiei?
- Obiele! rãspunse Gheorghiåã.

Oraæe din Italia
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Orizontal: 1. Fecioarei Maria i s-au dedicat pe tot 

cuprinsul Franþei o serie de catedrale medievale sub acest
nume, cea mai cunoscutã fiind cea din Paris, construitã 
în secolul al XII-lea (2 cuv.) 2. „... de Triumf”, renumita 
construcþie ridicatã de Napoleon Bonaparte ºi aflatã la 
capãtul bulevardului Champs Élysées, de la înãlþimea cãreia
se poate vedea o splendidã panoramã a Parisului (neart.) -
Poezie liricã cu formã fixã 3. Intrã în Paris! - „... Rivoli”, 
comandatã de Napoleon în 1797, aminteºte de victoria sa de
la Rivoli asupra austriecilor. Aceasta uneºte Luvrul cu
Champs Élysées 4. Un astfel de instrument muzical, cel mai
mare din Paris, se aflã la catedrala Notre-Dame - 2-3 din
Dijon! 5. Inimi de cavaleriºti! - „... Monceau”, cel mai elegant
spaþiu verde din Paris. Vegetaþia luxuriantã dateazã din 
sec. al XVIII-lea, pãstrându-se ºi unele construcþii arhitecturale
vechi, gen colonada clasicã (neart.) 6. Aeroport parizian 
situat la 14 km de centrul oraºului. Este folosit pentru cursele
locale ale companiilor franceze, dar ºi pentru unele linii 
internaþionale - Numãrul patru... pe Rivoli! 7. Armatã (Muzeul
Armatei din Paris conþine una dintre cele mai vaste colecþii
de arme, armuri ºi obiecte de artã militarã din lume) 8. Capul
lui Napoleon! - „... Rouge” este cel mai cunoscut cabaret 
din belle époque care i-a scandalizat pe cetãþenii respectabili  

ºi i-a atras pe artiºti ºi boemi.
Vertical: 1. Cel de-al III-lea împãrat cu acest nume ºi-a 
lãsat o puternicã amprentã urbanisticã asupra Parisului, 
prin baronul Haussmann, pe care l-a însãrcinat cu 
reformarea arhitecturalã a Capitalei franceze 2. Tabele 

care indicã orele de plecare ºi de sosire ale unui tren,
metrou, autobuz - Indicatã de douã ori... la Mona Lisa! 
3. Pecete! - Pictor francez (Antoine), a cãrui pânzã ce a surprins
scena care prezintã victoria lui Napoleon asupra turcilor din
1799 se aflã expusã la Versailles 4. Intrã la Sainte-Chapelle! 

- „Radio Televiziunea Moldova” (siglã) 5. „Gara de ...”, a
cãrei construcþie a fost ridicatã între 1847 ºi 1850, este ultima
rãmasã dintre clãdirile feroviare franceze istorice - Având
semnificaþia „mai mult”, „numeros” 6. „Muzeul ...” acoperã
o gamã artisticã vastã, fiind creat între anii 1848 ºi 1914. 
Iniþial, edificiul a fost o garã, construitã în 1900 pentru 
Expoziþia Universalã de la Paris 7. Fata... de la mãnãstire! - 
Dânsul... la Eiffel! 8. „Fântâna ...”, din sec. al XVII-lea, a fost
construitã pentru „Maria de ...” 9. Nivel (360 de trepte pânã
la 57 m - înãlþimea primului nivel al turnului Eiffel; La 115 m
se aflã al doilea nivel; Între primul ºi al doilea nivel sunt 
700 de trepte) - „Muzeul ...”, în care cãlugãrii din Passy fãceau
„licoarea magicã” în sec. al XIV-lea, prezintã figurine de
cearã, sticle vechi, pahare ºi alte ustensile. Periodic existã 
degustãri cu vânzare (neart.) Dicþionar: LER, PLEO

E

R

S

Y

U

R

I
I

1

2

3

4

5

6

7

8

� Maria
æi Ion în vizitã 

la Muzeul Luvru.
Pictorii expuæi: Rubens, Rembrandt,

Rafael, Leonardo da Vinci, etc.
Ea (visãtoare):
- Ce mi-ar plãcea, sã avem aæa ceva 

în casã.
El (plictisit):
- Tu crezi, Mãrie, cã mai am timp æi de

pictat?! 

� Bulã merge la Paris cu o vacã. 
În scurt timp îæi pierde vaca.

O cautã el cât o cautã æi la un 
moment dat se aæeazã pe o bancã 
din Champs-Élysées. 

Pe bancã mai sunt doi îndrãgostiåi. 
Bãiatul îi spune fetei:
- În ochii tãi vãd tot Parisul...
Iar Bulã, imediat, întreabã: 
- Dar vaca mea n-o vezi?

� - De ce 
blondele nu au 

acces pe turnul 
Eiffel?

- Pentru cã ar da de   
mâncare la elicoptere...

� O blondã cãtre altã blondã:
- Ce crezi cã e mai aproape: Luna    

sau Parisul?
Stã a doua blondã æi se gândeæte puåin,

apoi spune:
- Pãi Luna! Ce, tu vezi Parisul de aici? 

� - Care este diferenåa între Paris æi o
virginã?

- Paris rãmâne pentru totdeauna Paris...

� Dilemã: O blondã merge la Paris cu
avionul. Cum poåi sã-i furi locul de la
geam?

Îi spui cã locurile care merg la Paris
sunt cele din centru. 

„Cãlãtoria restabileæte 
armonia originalã ce exista
odatã între om æi univers”.
__ Anatole

France

Atracåiile

Parisului
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Orizontal: 13. Ultimele corole... la o polenizare! 12. Capete de fluturi æi de molii!
(lepidoptere - înseamnã „aripã cu solzi”) 11. „Piste” de aterizare pentru fluturaæi 
9. Cromatica fluturilor (alãturi de flori, au cea mai largã gamã dintre toate fiinåele vii)
8. Fluture - ... (cel mai mare fluture din lume a fost descoperit în Himalaya) (pl.) 

7. Una ce zboarã din floare în floare (sic.) 6. 3-4 fluturi! - ... în pãdure! 
5. Nu-i fluture, dar are aripi æi... bineînåeles zboarã 4. Campioni...

printre fluturaæi! - 1-6 insecte! - ... æi 31 gâze!  3. Culoarea fluturelui
de varzã 2. Organ al fluturelui, care serveæte la zbor 1. Fluture.

Vertical: 8. Formã de dezvoltare în metamorfoza unor fluturi,
între starea de larvã æi cea de dezvoltare completã; nimfã 

9.Fluturele de ... a fost domesticit æi crescut în China, unde sericicultura
a început sã fie practicatã în urmã cu ~5000 de ani. 10. Prevãzut 

cu douã antene, la fluturi - Ultimii fluturaæi! - ... æi încã 7-9 fluturaæi! 
11. Larva fluturilor, dãunãtoare pomilor, cu corpul alcãtuit din segmente,

uneori acoperit cu peri - Prinse la zbârnâit! 12. Insecte din ordinul 
lepidopterelor, care au corpul bombat sau alungit æi catifelat, patru aripi
membranoase, acoperite cu solzi mãrunåi coloraåi æi un aparat bucal 
adaptat pentru supt (Roman de Irina Binder - o carte scrisã cu sufletul sub
forma unui jurnal personal, o poveste sincerã de dragoste care te va captiva)
- 1-3 insecte! 13. Totalitatea formaåiunilor aeriene de care dispune un stat
(milit.) - Cele patru stadii, de la ou la adult, ale unui fluture (aceste insecte
sunt de remarcat pentru ciclul lor de viaåã neobiænuit, cu un stadiu larvar
de omidã, un stadiu inactiv de pupã æi o metamorfozã spectaculoasã într-o
formã familiarã de adult cu aripi colorate) 14. A strivi... o insectã - Întin-

dere artificialã de apã creatã în spaåiul amenajat cu plante tropicale din Casa 
Fluturilor din Praid (în acest microclimat tropical, suntem înconjuraåi de fluturi
din America de Sud, Asia æi Africa. Aici se pot admira aici sute de exemplare
din 14-16 specii de fluturi, iar organizatorii se îngrijesc de completarea 
efectivului, fiindcã viaåa fluturilor este de numai câteva sãptãmâni) 15. Corola
florilor! - Cei din urmã fluturi! - Câteva zboruri! 16. Fiecare dintre cele douã
aripi externe sau anterioare, tari æi impregnate cu chitinã, ale insectelor
coleoptere - Insectã.             Dicåionar: PAPITA.

În primãvara lui 2012, s-a deschis în Praid,
jud. Harghita, prima casã de fluturi permanentã
din România. Clãdirea compartimentatã în douã,
construitã special în acest scop, gãzduieæte o
zonã de recepåie care comunicã cu un magazin
de suveniruri, alãturi de un spaåiu denumit „spaåiu
de zbor”, cu un microclimat tropical, ornat cu plante
tropicale, având un lac mic æi o alee circularã. Fluturii
ajung aici din fermele de fluturi din America de Sud, Asia
æi Africa sub formã de crisalide. Dupã sosirea lor, crisalidele
sunt puse într-o clocitoare construitã special în acest scop,
unde, în funcåie de specie, dupã câteva zile – æi deja trans-
formaåi din omizi – vãd lumina zilei niæte fluturi minunaåi.

În fiecare an, în lunile calde, aici se pot observa, în acelaæi
timp, mai multe sute de exemplare reprezentând 8 - 9 specii
de bazã æi 6 - 7 specii schimbãtoare, metamorfice. 

Dintre oaspeåii permanenåi, îi enumerãm pe: virtuozul
casei de fluturi, fluturele de azur (Morpho peleides), graåioæii 
fluturi zebrã (Heliconiinae), fluturii bufniåa uriaæã (Calligo
memnon), care lenevesc încontinuu, precum æi fluturele
zmeu de hârtie (Idea leuconoe), care zboarã 
ca un cearceaf. 

Casa
Fluturilor

Praid263 „- Tu ce vezi când mã priveæti?
- Fluturi, mi-a spus el 
privindu-mã pãtrunzãtor”.

__ „Fluturi” 
de Irina Binder

„Trebuie sã mã împac 
cu vreo douã-trei omizi, 

dacã vreau sã cunosc fluturi”.
__ Antoine 
de Saint-Exupery
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Mulåumesc 
Irina!

__ George


