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1 Hvilken pianist og komponist  skrev dette kjente stykket?

2
Hva heter elven som regnes som Sør-Amerikas nest lengste , og som utgjør Paraguays sørøstlige grense til 

Brasil og Argentina og etterhvert renner sammen med elven Uruguay og danner Río de la Plata?

3 Hva kalles et slikt pyramideformet tempeltårn  i Mesopotamia og Persia? 

4 Hvem er landbruks- og matminister i Norge?

5
Hva heter «mørkets rike» i Tolkiens Ringenes Herre-trilogi , der den onde Sauron regjerer, og som er 

målet for Frodo for å få ødelagt Ringen i vulkanen Orodruin?

6

Denne canadiske Formel 1-kjøreren vant seks Grand Prix-løp, men døde i 

en ulykke på Zolder-banen i Belgia i 1982. Hans sønn vant VM sammenlagt 

i 1997 som eneste kjører fra Canada noensinne; hva er deres felles etternavn?

7 Skriv et år da Joseph Haydn levde.

8

Denne fisken som finnes fra Nord-Afrika 

til Trøndelag ligger på dagtid gjerne 

nedgravd i sanden, og kan være skummel 

for badende da den har giftige pigger på 

gjellelokket og på forreste ryggfinne. Å 

bli stukket av piggene er svært ubehagelig 

og kan også være farlig; hva heter fisken?

9 I hvilken måned starter hundedagene?

10 Hvilken øvelse avholdes sist  i tikamp i friidrett?

11 Hva heter denne grunnleggeren og sjefen i selskapet Apple?
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12

Den lille gutten som her er malt av sin far ble etterhvert en kjent 

filmregissør, og hans La Règle du jeu  (Spillets regler) fra 1939 

regnes som en av tidenes beste filmer – bl.a. ble den i 2002 av 

magasinet Sight & Sound kåret til den tredje beste, bak 

Citizen Kane  og Vertigo . Hva het regissøren?

13 Hvilket historisk rike hadde dette flagget?

14

Hvilken skuespiller er dette? Hun har blant annet spilt i 

følgende filmer: X-Men: The Last Stand , Inception 

og Juno , der hun spilte tittelrollen og ble belønnet 

med en Oscar-nominasjon.

15 Hvilken spiller ble tildelt Gullballen som den beste spilleren under sommerens fotball-VM i Sør-Afrika?

16 Hva heter det militære vekkesignalet som blåses når det er på tide å stå opp? Vi er ute etter ett enkelt ord.

17 Hvilken mannlig norrøn gud har gitt navn til et grunnstoff?

18

Denne britiske toppmodellen er gift med Jack White 

fra White Stripes. I år debuterte hun som musiker 

med albumet The Ghost Who Walks . Hva heter hun?

19
Svart er i trekket, men har ingen lovlige trekk, samtidig som han ikke 

står i sjakk. Hva kalles denne formen for remis (uavgjort) på norsk?
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20 Hva het båten?

21

Hvilket ord som på moderne norsk (og på andre europeiske språk) gir assosiasjoner til skole og utdanning, 

ble i antikkens Hellas brukt til å betegne bygninger viet til utførelse av fysiske øvelser (treningsøkter), selv 

om atletene også kunne omgås sosialt der og drive med mer intellektuelle sysler? Ordet stammer fra det 

greske ordet for «naken».

22 Dette symbolet ble presentert for første gang sommeren 2010. Hva står det for?

23
Hva heter Platekompaniet og Telenors musikkstreametjeneste på nettet , som siden 2009 har konkurrert 

med bl.a. Spotify?

24

I japansk kjøkken, hva kalles retten som består av rå sjømat skåret i 

skiver, servert med soya eller ponzu og wasabi (men ikke 

nødvendigvis ris)? 

25 Hvilken tegneserie er Martin Kellerman kjent for å ha skapt?


