
ARTS AND CULTURE

1

Hva het det tyrkiske riket som oppsto på 1300-tallet og 

som varte helt frem til den tyrkiske republikk ble opprettet 

i 1922?

2 Hvem er denne monarken?

3 Hva var fornavnet til symbolist-maleren Klimt?

4 Ble de tidligste stål-legeringer laget før eller etter Kristus?

5 Hva betyr det italienske ordet Rinascimento  - renessanse?

6
Etter kristendommen og islam, hvilken religion er verdens 

tredje største?

7 Hvilken kunstretning forbindes med Georges Braque?

8
I hvilken europeisk hovedstad kan man se dette 

vikingskipet, kjent som Osebergskipet?

9 Hva var Erato, Clio og Polyhymnia i gresk mytologi?

10 Hvem er dette et av få kjente portretter av?

11

Hva het i Bibelen Davids tredje sønn, som gjorde opprør 

mot ham, men som til slutt ble drept i slaget ved 

Efraimskogen? Da David fikk vite det, ble han grepet av 

sorg, og ropte sønnens navn to ganger, noe som har gitt 

tittelen til et av en Nobelprisvinnende forfatters mest 

kjente verk.

12
I hvilket moderne land ligger i dag inkaenes hovedstad 

Cusco?



13 Hva het denne kunstneren, som levde fra 1864 til 1901?

14
Hvem har rett til å bruke denne trippelkronen, som likevel 

ikke har vært i bruk siden 1963?

15 Hvilken nasjonalitet hadde maleren Paul Klee?

16

Hvilken gresk filosof som levde fra ca år 384 til 322 før 

Kristus var høyt ansett av islamske teologer og lærde? 

Noen av disse, som Averroes og Avicenna skrev 

kommentarer til hans verker som igjen hadde stor 

innflytelse på vestlige tenkere som Thomas Aquinas.

17

Hva heter denne mannen, som ble banket opp av politiet 

etter en biljakt i 1991, en hendelse som ble filmet av et 

vitne? Da de fire politifolkene ble frikjent året etter startet 

opptøyer i Los Angeles, noe som resulterte i over 50 

drepte.

18
Hvilket fransk ord, som betyr «Kinesisk-aktig», ble populært i 

rokokkoen, under sterke kinesiske innflytelser, spesielt av 

vasekunst?

19

Hva het den legendariske danske krigeren, som skal ha 

vært i strid med Karl den store, og som i følge legenden 

sover i slottet Kronborg til en dag hvor Danmark er i dyp 

fare, da han vil våkne og redde nasjonen?

20

Hva het denne statslederen og diktator, som etter sin død i 

2003 har fått statuer av seg reist i Bukuresti, Istanbul, 

Kairo, Mexico city, Tblisi og flere andre byer utenfor 

hjemlandet?

21 Hvilken filosof formulerte det kategoriske imperativ?

22
Hva het det indiske riket som eksisterte fra om lag år 320 

til 550 etter Kristus, med navn etter grunnleggeren?

23
I gresk mytologi, hva het de to sønnene av Ares som var 

med krigsguden i strid?



24
Hvilken tysk maler tilhørende Neue Sachlickeit har malt 

dette portrettet av journalist Sylvia von Harden?

25
Hvem utviklet teorien foco - fokusert krigføring -  i sin bok om 

geriljakrig i 1961?

26 I hvilken by kan man se statuen kjent som Venus av Milo?

27

Skriv navnet på én av de to diktatorene som ligger 

begravet under dette 150 meter høye korset, som ligger i 

De falnes dal .

28
Hvem forestiller dette bildet av en naken kvinne i 

Coventry?

29

Hva het denne franske filosofen og kristne mystikeren? 

Erklært sosialist, anarkist og også pasifist kjempet hun i 

den spanske borgerkrigen, dog uten å delta aktivt i 

kamphandlinger. Etter å ha opplevd religiøs ekstase 

orienterte hun seg mot kristendommen. I 1942 emigrerte 

hun til USA, men dro til England året etter, for å bidra i den 

franske motstandskampen. Der pådro hun seg tuberkulose, 

og døde 34 år gammel. Hennes verker er for det meste 

utgitt posthumt, blant annet The Need for Roots og  La 

Pesanteur et la grâce .

30

Hva heter den hurtigtørkende malingen med som er 

vannløselig til den er tørket, men deretter vannfast? 

Avhengig av mengden vann eller andre tynningsmidler kan 

den ligne vannfarger eller oljemaling, og ble først utviklet 

på slutten av 1940-tallet og markedsført under navnet 

Magna paint, men denne varianten er ganske forskjellig fra 

de moderne utgavene.

31

I hvilket afrikansk folks mytologi opptrer Obatala, som 

skaper menneskekropper som han så puster liv i? I dag blir 

tradisjonene og fortellingene tilknyttet Obatala iveretatt av 

prester malt med en hellig hvitmaling. 



32

Hva heter denne historiske båttypen, som hadde en mast 

og kvadratisk seil, og som var seiltypen som Hansa-

forbundet benyttet fra 1200 og helt til 1400-tallet?

33
Hvilken bibelsk konge av Salem på Abrahams tid er også en 

betegnelse på en vinflaske som rommer hele 30 liter?

34

Også kjent som "Krakow-signalet", hva heter 5 toners 

trompetsignalet som spilles fire ganger i timen i Polen, og 

som sendes på radio hver dag klokken 12 om 

formiddagen? Signalet har lang tradisjon, og skal i følge 

legenden ha reddet byen fra mongolene i 1241 da signalet 

ble blåst slik at man rakk lukke byportene i tide.

35

Hva het folket/sivilisasjonen som holdt til og ga navn til et 

oldtidslandskap som i dag utgjør den vestlige delen av 

Anatolia i Tyrkia? De skal ha hersket over store områder fra 

man ca 1100 f. Kr til storhetstiden på 300-tallet f.Kr, men 

ble trengt vekk fra kystområdene av greske kolonister. 

Aleksander den store invaderte i 334 f.Kr og erobret deres 

største by, Halicarnassos.

36

Verdens sørligste museum er antagelig Martin Gusinde 

antropologiske museum i Chile, som ligger på hvilken øy 

som ligger rett sør for Isla Grande de Tierra del Fuego med 

samme navn som en bukt på Pelopponeser-halvøya?

37

Hva kalles med et ord på G, en slik statue som ligger oppå 

gravkister, slik som denne i Westminster Abbey? 

Skulpturen har likhet med den avdøde, og er en tradisjon 

startet av etruskerne.

38

Hvilken argentinsk maler som levde fra 1887 til 1963 har 

malt dette bildet? Han malte for det meste akvareller i en 

stil i brytningen mellom Kandinsky, Klee og Chagall, men 

han oppfant også flere språk, som den spansk-portugisiske 

hybriden portunol, samt en ny type piano med tre rader 

fargede tangenter for å spille en skala han selv hadde 

funnet opp, i tillegg til spillet Pan Game som han beskrev 

som "non-chess" eller "Pan-chess". 

39

Hva heter det engelske akademiske journalen som ble 

etablert i 1876 av den skotske filosofen Alexander Bain? 

Bladet har publiset flere berømte essays opp gjennom 

tiden, blant annet Lewis Carroll's "What the Tortoise Said 

to Achilles" og Alan Turings "Computing Machinery and 

Intelligence" hvor han først beskrev Turing-testen.

40

Hva heter den gnostiske retningen som i dag har mellom 

60.000 og 70.000 tilhengere, som frem til invasjonen i 

2003 nesten alle levde i Irak? Det er den eneste større 

gruppering etter de gnostiske religionene fra Antikken og 

Middelalderen.



CIVILISATION

1 I hvilken by kan man se denne bygningen?

2
Hvilken avis har navn etter et finansdistrikt, og er USA 

største målt i opplagstall?

3

Hvilket annet europeisk land enn Tyskland har en kansler 

som statsoverhode? Det kan nevnes at Sveits også har 

kansler, men den sveitsiske denne er ikke å regne som 

statsoverhode på samme måte, så regnes derfor ikke.

4

Hvilket EU-lands finansielle krise har ført til at landets nest 

største bank må stenge, som et krav for å motta en 10 

milliarder euro stor redningspakke fra de andre EU-

landene?

5
Hvilket dyr ble det avslørt at ble solgt som oksekjøtt i 

lasagne-produkter fra Findus, i kjøttprodukter fra Romania?

6 I hvilket land er Port Moresby hovedstad?

7
I hvilket land abdiserer dronning Beatrix som monark i 

2013?

8

Hvilket emirat gikk nesten konkurs etter å ha sprøytet 

milliarder av kroner inn i vanvittige prosjekter som denne 

kunstige "palmeøya"? De ble til slutt reddet fra kreditorene 

etter at Abu Dhabi gikk inn med en 10 milliarder dollars 

redningspakke.

9 Hva slags virksomheter er Marriot og Hilton?

10
Hva het fagforeningen som opererte på Lenin-skipsverftet i 

Gdansk i Polen som ble ledet av Lech Walesa?

11
Hvilket afrikansk land med om lag 70 millioner innbyggere 

er med det det folkerikeste franskspråklige landet i verden?

12
Hva heter den folkerikeste byen i Vietnam, som har navn 

etter et tidligere statsoverhode?

13
Hvilket folk representeres av organisasjonen og det 

politiske partiet PKK?

14

Grunnlagt i 1910, med et navn på fire bokstaver, hva heter 

det finske selskapet som er verdens fjerde største heis-

produsent?



15

Verdens kanskje korteste landegrense er litt avhengig av 

kilde et par hundre meter lang, og utgjør grensen mellom 

Botswana og hvilket annet land?

16
Hvem overtok i 2012 som generalsekretær for kommunistpartiet i 

Kina, og ble dermed de facto leder i landet?

17
Hvilket latinsk ord settes gjerne sammen med tittelen 

professor, etter at en professor har pensjonert seg?

18
Hvilket språk snakkes av om lag 25% av Makedonias 

befolkning?

19

I hvilken by finnes Chhatrapati Shivaji Terminus, som er 

oppført på Verdensarvlisten, og er den travleste 

jernbanestasjonen i India?

20

Hva het den italienskfødte franskmannen som på 1870- og 

80-tallet utforsket Vest-Afrika, og som har en hovedstad 

oppkalt etter seg? 

21

Hvilken elv assosieres gjerne med den etnisk tyske 

befolkningen som bosatte seg langs elven i Russland i en 

immigrasjonsbølge på 1700-tallet initiert av Katarina den 

store?

22

Hva heter den kinesiske pc-produsenten som er verdens 

nest største, etter at de blant annet overtok ThinkPad-

serien fra IBM?

23

Hvilken internasjonal domstol har sete i Hamburg, og ble 

opprettet som følge av FN-konvensjonen for denne typen 

lovrett, som ble underskrevet i Montego Bay i 1962?

24

Byen Muynoq hadde en gang en blomstrende fiskeindustri 

med flere titusen innbyggere, og var landet den nå 

befinner seg i sin eneste havneby. Nå ligger den 56 km 

innenlands fra innsjøen den en gang lå ved. I hvilket land 

ligger Muynoq, hvis eneste "turistattraksjon" er en stor 

flåte av rustende fiskebåter langt fra vann?

25
Mer kansler-triva: I Latin-Amerika er tittelen Canciller - 

kansler, en vanlig betegnelse for hvilken ministerpost?

26 I hvilket land kan man se slike trafikkskilt?



27

Milliardæren Warren Buffet skrev historie i 2009 da han 

offentliggjorde at han donerte det meste av formuen sin til 

en ANNEN milliardær - eller i alle fall til en stiftelse 

opprettet av vedkommede og hans kone. Til hvilken 

stiftelse donerte han formuen?

28
FN har seks offisielle språk, fransk, engelsk, spansk, russisk, 

kinesisk - og hva er det sjette?

29

Hva heter dette teateret, som ligger i Vicenza i Italia og ble 

bygget i perioden 1580-85? Det var arkitekten Andrea 

Palladios siste arbeid, og et av kun tre renessanseteatre 

som fremdeles finnes og er oppført på Verdensarvlisten.

30

Hva kalles fjellpasset i de spanske Sierra Nevada-fjellene, 

hvor etter sigende Muhammed XII, den siste sultan av 

Granada, skal ha stoppet og sett ned på Alhambra, da han 

og hoffet ble tvunget i eksil i 1492? Det deler navn med en 

berømt forfatters roman fra 1995.

31

Hva heter det franske reklame og public relations-selskapet 

som er et av verdens tre største i bransjen? De eier 

reklamebyråer som Leo Burnett Worldwide, Saatchi & 

Saatchi og Razorfish.

32

Hva kalles skrifttypen som ble utviklet av munker rundt år 

800 som var vesentlig mer lettlest enn eksisterende 

varianter, og som ble tatt i bruk over hele Europa, særlig 

under Alcuins befordring? Skrifttypen fikk enorm betydning 

fordi den gjorde det enklere å både kopiere manuskripter 

og å lese dem.

33

Født i ca år 1400 og død ca 1469, under hvilket gresk navn  

var den italienske arkitekten Antonio di Pietro Averlino 

kjent? Hans mest kjente arbeide er byplanleggingen av 

Sforzinda, den første ideelt planlagte byen i Renessansen. 

Byen, som aldri ble bygget, skulle ha form som en 8-tagget 

stjerne, og selv om den aldri ble bygget ble ideene for den 

en inspirasjon for mange senere arkitekter, som Leonardo 

Da Vinci

34

Hva het den kvinnelige krigskorrespondenten som 

rapporterte fra så godt som alle store konflikter gjennom 

hennes 60 år lange karriere, og som også var Ernest 

Hemingways tredje kone? De møttes i Key West i 1936, og 

dro til Spania sammen for å dekke borgerkrigen. Hun ble i 

2012 spilt av Nicole Kidman i en Emmy-vinnende HBO film.

35

En del av de såkalte "Banana Wars", hvilket land ble 

invadert av USA i 1915, en okkupasjon som varte helt til 

1934?



36

Byen Eskişehir i Tyrkia har om lag 650 000 innbyggere, men 

er sete for et universitet som har tre ganger så mange 

studenter innskrevet. Det nest største universitetet i 

verden etter Indira Gandhi-universitetet i New Dehli, hva 

universitetet, som ble grunnlagt i 1958, og har sin egen 

internasjonale flyplass tilknyttet?

37

Hva het flyfabrikkanten bak denne prototypen, YB-49, et 

"flygende vinge"-design prototype jetfly, som fløy første 

gang i 1947, men aldri ble satt i større produksjon? 

Utvikling av denne og senere modeller fikk likevel 

betydning for den mer berømte B-2 stealth bombeflyet 

som ble utviklet på 1990-tallet. I 1994 fusjonerte selskapet 

med Grumman.

38

I hvilken by i Sveits kan man se denne broen, kjent som 

Kapellbrücke, over elven Reuss? Den ble bygget i 1333 og 

er verdens eldste fagverksbro, og Europas eldste 

tredekkede bro.

39

Iran er for tiden verdens 13. største bilprodusent, med 1.6 

millioner produserte årlig. Hvilket merke har denne bilen, 

som var den mest populære fra 60-tallet til 90-tallet? I 

2005 ble produsenten betalt av myndighetene for å stoppe  

å produsere den, da den ble ansett som svært 

miljøskadelig.

40

Hva kalles en slik utskåret figur, som er sentral i inuttisk 

sjamanistisk tradisjon på Grønland og andre inuitt-

kulturer? Figuren, som kan være av bein eller støttenner, 

representerer et hevnmonster, og ble laget i all 

hemmelighet av den som utøvde magi.

ENTERTAINMENT

1
Hvilken svensk filmskaper regisserte filmene Det sjunde 

inseglet og Smultronstället?

2
Hva heter Leo Tolstojs monumentale roman med handling 

fra Napoleonskrigene?

3
Hva kalles den høyeste mannlige sangstemmen, som de 

mest berømte operasangerne, som Pavarotti, er eller var?

4
Hvilken superhelt er hovedperson i filmen "Man of Steel" 

som kommer i 2013?

5 Hva heter denne tegneseriefiguren?



6

Hvilken tysk popgruppe med samme navn som en fransk 

science fiction-film hadde en stor hit med låta "Big in 

Japan"?

7
Hva het den norske dikteren som skrev skuespillene 

"Vildanden" og "Et dukkehjem"?

8
I hvilket land foregår handlingen i Giuseppe Verdis opera 

"Aïda"?

9
Hva heter til fornavn hovedpersonen og tittelkarakteren i 

romanen "Hobbiten"?

10 Hvilket instrument spilte Louis Armstrong?

11

Hva het det britiske radioshowet som ble sendt på BBC 

Home Service fra 1951 til 1960? Showet, som hadde Peter 

Sellers, Harry Secombe og Spike Milligan som 

stemmegivere til et stort antall figurer, var svært 

innflytelsesrikt innen absurd og surrealistisk humor, ikke 

minst som en viktig forløper til Monty Python.

12

Hva heter den danske krim tv-serien med Sofie Gråbøl i 

hovedrollen, som har blitt en verdensomspennende 

suksess, og også laget i amerikansk utgave?

13
Er Jack og Meg White som utgjorde gruppa The White Stripes 

søsken?

14

Hvilket navn som betyr "liten due" hadde Comedia 

dell'Arte figuren som var Harlekins elskerinne og Pierrots 

kone?

15
Hvilken skuespiller som er best kjent fra en science fiction tv-

serie, spilte rollen som politisersjant T.J. Hooker, som ble sendt 

fra 1982 til 1985?

16

"Snehvit og de syv dverger" er kjent som Disneys første 

helaftens tegnefilm, men hva het den andre, som kom i 

1940, med Dickie Jones som stemmegiver til tittelrollen?

17
Hvilken musikal ble i 2001 den mestvinnende av antall 

Tony Awards gjennom tidene, med hele 12 priser?

18
Hva heter denne skuespilleren, som muligens har sett 

bedre dager både som skuespiller og som skattebetaler?

19

Hva heter denne amerikanske sopranen, av dirigenten 

George Solti likestilt med Renata Tebaldi som de to beste 

sopranene han hadde opplevd?



20

Hva heter det britiske gitarrock-magasinet som utkom 

første gang i 1981, og som har et onomatopoetisk navn 

etter lyden fra en såkalt "power chord" spilt på en elektrisk 

gitar?

21

Hva heter dette musikkinstrumentet, som har sin 

opprinnelse i Vest-Afrika, og typisk bare har én streng og 

ofte er hjemmelaget? På tross av sin begrensning har den 

sine tilhengere, og blues-musikeren Lonnie Pitchford og 

Super Chikan var prominente traktører. Musikeren Ellas 

Otha Bates er nok likevel den man først tenker på når man 

hører instrumentets navn på to ord, dog litt annerledes 

stavet og i motsatt rekkefølge.

22

I hvilken by finnes forstaden Cidade de Deus, City of God, 

som gir navn til Fernando Meirelles kritikerroste film fra 

2002?

23

Hvem skrev teaterstykket Mor Courage og barna hennes, 

med handling fra Trettiårskrigen og skrevet av forfatteren 

mens han var i eksil i Sverige?

24
Med Neil Finn på vokal, hva het den australske gruppa som 

hadde en hit med låta "Don't Dream it' Over" i 1986?

25

The Nicholas Brothers var fra 1930-tallet til de døde blant 

verdens mest anerkjente steppedansere, og underviste 

blant andre Michael Jackson. De var kjent for sin svært  

energiske dansestil, en hybrid av stepping, ballett og mye 

akrobatikk. Stilen kalles da også i blant akrobatisk dansing, 

men er primært kjent under et annet navn, som også var 

tittelen på en romantisk film fra 1980-tallet. Hva heter 

dansestilen?

26

Hva heter tegneserien av Robert Kirkman og Tony Moore 

som kom ut første gang i 2003, om overlevende etter et 

verdensomspennende zombie-utbrudd, som også har blitt 

tv-serie?

27
Fullfør denne filmtittelen med Bruce Willis fra 2013: "A 

Good Day to..."?

28

Hva heter denne skuespilleren og komikeren, som spiller 

hovedperson Leslie Knope i den glimrende tv-serien "Parks 

and Recreation"?

29

I hvilken by kommer de to herrene (Gentlemen) Valentine 

og Proteus fra, i Shakespeareskuespillet med byens navn i 

tittelen? Skuespillet, som har den minste rollelisten av alle 

dikterens skuespill, regnes blant hans svakeste, og den 

eneste kjente filmatiseringen er den kinesiske stumfilmen 

Yi jian méi  fra 1931.



30

Innflytelsesrik i utviklingen av den litterære genren magisk 

realisme, hva het den italienske forfatteren som skrev 

romanen "Tartarenes ørken", utgitt i 1940? Romanen 

omhandler den unge offiseren Giovanni Drogo, og hans 

mange år ørkesløst tilbrakt på den fjerne utposten Fort 

Bastiani.

31

Hvilket spansk ord er både en betegnelse for et mytologisk 

dvergvesen, men også for ekthet, følelse og innlevelse i 

sang og kunst?

32

Med navn og fornavn, hva heter hovedpersonen i 

bokserien skapt av Stratemeyersyndikatet i 1910, og utgitt 

under kollektiv-pseudonymet Victor Appleton? Serien har 

solgt i over 30 millioner eksemplarer frem til våre dager, og 

handler om tittelkarakterens oppfinnelser, som også har 

inspirert andre science fiction-serien, og det fiktive 

våpenet Taser stammer fra denne serien.

33

Hva het den cubanske perkusjonisten, sangeren og 

danseren som var sentral i utviklingen av Latin jazz? Han 

levde fra 1915 til 1948, og måtte i perioder livnære seg 

som skopusser på Cuba i en periode da stedet var 

populært blant amerikanske og europeiske turister. En av 

dem som besøkte Cuba på denne tiden var Dizzy Gillespie, 

som hjalp vår mann med å lansere låta "Manteca", som ble 

en hit og brakte ham berømmelse. I 1942 emigrerte han til 

USA, hvor han spilte med flere storband. I 1948 ble han 

skutt og drept i New York i sin egen trappeoppgang, 

muligens i en krangel om penger.

34

Hva heter denne amerikanske popsangerinnen, som levde 

fra 1931 til 2007? Hun slo gjennom i 1949 med sangen 

"Music! Music! Music", som var B-siden på singelen hun 

hadde spilt inn, og som overraskende solgte i over 1 million 

eksemplarer. 

35

Kina og copyright-rettigheter er kjente motpoler, og 

kineserne kopierer alt fra dvd'er til Applestores. En av de 

mer populære sitcoms-tv-seriene i landet har blitt anklaget 

for å være en ren rip-off av den amerikanske tv-serien 

"Friends", bare at det hele utspiller seg i Shanghai, og 

selvsagt med kinesiske skuespillere, men skaperne av 

serien har forsvart seg mot de (mange) anklagene at 

likhetene ikke skyldes plagiat, men en mangel på 

originalitet generelt i komiserier. Hva heter tv-serien, som i 

2013 går inn i sin 4. sesong?



36

Også kjent som The Element Man, denne superhelten fra 

DC Comics så først dagens lys i 1963, og ble i 1983 en av 

grunnleggerne av superheltgruppa the Outsiders. Hans 

alter ego, Rex Mason, fikk sine superkrefter, evnen til å 

omdanne seg til et hvert grunnstoff som finnes i 

menneskekroppen, etter å ha blitt utsatt for en radioaktiv 

meteoritt i en egyptisk pyramide. Hva er navnet på denne 

superhelten?

37

Hva heter gruppa bestående av bestående av Erfan 

Rezayatbakhsh og Ahmad Motevasel som ble grunnlagt i 

2007, og som har pionert og introdusert country-musikk til 

Iran? De startet karierren med å spille cover-låter, men har 

siden gått over til å lage originale sanger, sunget på 

persisk. Deres første single, "Dear Superstar", ble imidlertid 

sunget på engelsk, og var stilet som et åpent brev til Taylor 

Swift.

38

Mest kjent som librettist og for samarbeidet med Giuseppe 

Verdi som han skrev librettoene til Otello, Falstaff og 

Simon Boccanegra for, så var han også komponist som sto 

bak operaen Mefistofele , som derimot ikke ble noen 

suksess. Tvert i mot kom det til opptøyer og førte til at 

komponisten trakk operaen etter to forestillinger. Syv år 

senere var han klar med en revidert versjon, og denne 

gangen ble forestillingen en suksess, og den oppføres 

fremdeles i dag. Hva het komponisten og librettisten?

39

Hva heter distriktet i Paris som har sitt navn etter en 

skulptør som levde fra 1714 til 1785? I sin tid kjent som 

red-light distriktet i byen, her ligger Moulin Rouge, og det 

gjorde også det legendariske teateret Grand Guignol.

40

Hva het denne skuespilleren, kjent som "Polens James 

Dean" , og en av de mest populære personlighetene i 

etterkrigstidens Polen? Han spilte blant andre i Wajdas 

"Aske og diamanter" og  Wojciech Has' "Saragossa 

Manuskriptet". Han døde i en ulykke i 1967, da han skulle 

hoppe på et tog i bevegelse, skled og havnet under toget. 


