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1 Hvem synger? Artisten deler for- og etternavn med en amerikansk tennisspiller som skrev 

selvbiografien "Breaking Back: How I Lost Everything and Won Back My Life" og har også samme 

for- og etternavn som bussjåføren Rosa Parks nektet å følge ordren til 1. desember 1955.

2 Hvilken moteskaper designet brudekjolen som fyrstinne Charlene av Monaco benyttet under 

kirkevielsen?

3 Ved hvilken by renner Hudson river ut i Atlanterhavet?

4 Hva heter Sikkerhetsrådet på nynorsk?

5 Hvilken norsk skuespillerinne har spilt "Lilli Valentin" (originaltittel "Shirley Valentine") i mer enn 

300 forestillinger over en periode på 15 år?

6 Hvilket forhistorisk monument ligger 13 kilometer nord for Salisbury i Wiltshire? 

7 Hvilken fuglefamilie har gitt navn til bildører som er hengslet til taket?

8 I hvilken Blizzard North-spillserie der første spill kom i 1996 skal man styre en figur rundt i en 

underjordisk verden full av skjeletter, demoner og andre monstre med hovedmål å beseire underjordisk verden full av skjeletter, demoner og andre monstre med hovedmål å beseire 

mørkets fyrste?

9 Hva er fellesbegrepet på signalstoffer som kroppen bruker for å sette i gang prosesser i 

bestemte deler av kroppen? Stoffene produseres i kjertler eller nerveceller og transporteres 

med blodet.

10 Hva kalles et ord eller en frase som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre?

11 I hvilken idrett er Kelly Slater blitt verdensmester 10 ganger?

12 Hvilken amerikansk filmskuespiller med roller i filmer som "Fight Club", "Girl, interrupted" og 

"American Psycho" er vokalist i rockebandet "30 seconds to Mars"?

13 Hvilket selskap produserer spillkonsollen Wii?

14 Hva het conquistadoren som var med på Columbus' andre reise til Hispaniola i 1493 og 

som ble den første spanske guvernør på Cuba? Han grunnla blant annet byen Santiago (de 

Cuba) og gjorde den til Cubas første hovedstad.
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15 I hvilket fylke ligger Aukra kommune? 

16 Hvem har malt bildet?

17 Hvilket hebraisk uttrykk brukes oftest som "gratulerer" i forbindelse med en gledelig hendelse eller 

markant feiring? 

18 I forbindelse med hvilken hobby er H0 den vanligste målestokken og FREMO en europeisk 

forening for personer som har hobbyen?

19 Hvilket europeisk hertugdømme som eksisterte fra 1032 - 1477 hadde dette flagget?

20 Hvilken gass med nettoformelen C3H8 er den mest vanlige å bruke til gassgriller?

21 Hvilket pattedyr er Chobe National Park i Botswana kjent for å ha verdens største konsentrasjon 

av med sine omtrent 50 000 eksemplarer?

22 Hvilken nasjon har et territorialkrav i Antarktis som heter Ross Dependency?

23 Hvem var konge av frankerne fra år 771, konge av Lombarida fra 774 og tysk-romersk keiser fra 

800?

24 Hvilket merkenavn var tidligere sterkt forbundet med slagordet "Alltid plass til en som bruker …"?

25 Under hvilket navn er den norske kvinnen Sharareh Dianati (f. 12. februar 1984 i Teheran) bedre 

kjent?


