
Nr Spørsmål Riktige svar av 32 

1 

Hvilket opprinnelig irsk etternavn skal vi med tre hint frem til her? 

               

19 

2 

Hvilket navn er denne 
skuespilleren og tidligere 
wrestleren kjent under? Han heter 
egentlig Dwayne Johnson, men ble 
først kjent internasjonalt under sitt 
kallenavn. 

  

18 

3 

Hvilken helgen ser vi avbildet her, 
gjennomborret av piler? Uavhengig 
av hvilken kunstner som har malt 
et slikt pilmotiv, vil det så godt som 
alltid være den samme helgenen 
som vises 

  

12 

4 

Hva heter denne brasilianske 
modellen, som antakelig er 
landets nest best betalte modell? 

 
  

10 

5 

Hvilket selvstendig land i Oseania er dekket til på dette bildet? 

 

19 



6 

 
Sjakk960 er en sjakkvariant der 
offiserene stilles opp tilfeldig (med 
visse begrensninger). Spillet har 
også et annet navn, oppkalt etter 
en sjakkspiller som definerte det. 
Hvilken spiller? 

  

18 

7 

Hvilket selskap har produsert denne bilen? 

 

20 

8 
Hvilken engelsk forfatter av både dikt og prosa ble særlig kjent for 
romanen I, Claudius, som lå til grunn for den populære TV-serien med 
samme navn? 

7 

9 
Hva heter kjernekraftverket i Harrisburg i USA hvor det skjedde en 
reaktorulykke i 1979? 

25 

10 
Hva heter den franske megleren som svindlet sin arbeidsgiver Société 
Générale for milliarder av kroner i 2008? 

7 

11 

Den 20. august 1968 ble Tsjekkoslovakia invadert av tropper fra Bulgaria, 
Polen, Ungarn, Øst-Tyskland og Sovjetunionen. Fra hvilket av nåtidens 
land – en tidligere del av Sovjetunionen – gikk de sovjetiske landstyrkene 
inn i Tsjekkoslovakia? 
 
 

24 

12 

En av Woody Allens mest kritikerroste filmer kom i 1985. I denne filmen ser 
vi en svart-hvitt-film med samme tittel, men hovedpersonen Tom bryter ut 
av kinolerretet og ut i fargeverdenen, der han treffer en kvinne – og 
etterhvert får konkurranse om henne av skuespilleren som spilte ham i 
filmen(!). Hva heter filmen? 

16 

13 Hva slags dyr er en kutling – fisk, fugl, insekt, krypdyr eller pattedyr? 28 

14 
Hva kalles innendørs-versjonen av fotball som FIFA arrangerer VM i? 
Hvert lag består av 5 personer. 

28 

15 
Fra stasjonen Myrdal på Bergensbanen går det en sidebane på 20 km og 
med like mange tunneler. Hva heter den andre endestasjonen? 

30 

 


