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Hva heter denne innsjøen? Den er den nest største i Canada, den dypeste i Nord-Amerika
(614 meter) og den tiende største i verden.
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Utdannet ved Kunstakademie Düsseldorf og senere som elev av Lovis Corinth var denne
tyske maleren med på å danne gruppen Blaue Reiter i 1911. Tre år senere døde han ved
fronten under første verdenskrig. Hva var hans navn?
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Hva var den lite flatterende tittelen på lørdagsprogrammet i P4 der Lise Askvik og avdøde
Astrid Gunnestad tok et "satirisk og frittalende skråblikk på medieuka"? En av sendingene
vant i 2008 Prix Radios pris for "Årets humorprogram". Her vil to ulike navn på programmet
godtas.
Hva kalles kastespydet som ble brukt av zuluene og andre stammer i Sør-Afrika? En kort
variant er også kjent under navnet iklwa, men vi er ute etter navnet det deler med treslaget
med latinsk navn Curtisia dentata og tittelen på en roman av Wilbur Smith.
Hva heter denne rumenske høydehopperen? Hun tok OL-gull i 1960 og 1964 og forbedret
verdensrekorden 14 ganger, fra 1,75 til 1,91 meter. Mellom 1957 og 1966 vant hun 154
høydekonkurranser på rad.
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Madame Medusa er slem og morsom. Hun er et grotesk vesen som manipulerer alle rundt
seg, inkludert lille, foreldreløse Penny. I hvilken animasjonsfilm?
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Hva er både navnet på en mineralrik leire i Atlas-fjellene og en kroppsbehandling som er
vanlig i kurbad i Nord-Afrika og Tyrkia hvor man blir pakket inn i og skrubbet med nevnte
leire?
I 1973 skal motorsportjournalisten og rallyføreren Claude Vorilhon ha møtt representanter
fra en utenomjordisk sivilisasjon. Dette møtet inspirerte ham til å starte en religion som
hevder at livet på jorden er skapt av kunstnere og vitenskapsmenn fra denne sivilisasjonen.
Etter starten har bevegelsen spredt seg til 90 land og har 90 000 medlemmer på
verdensbasis. Hva kalles denne religionen?
Hvem er administrerende direktør i Statoil? Han ble konstituert i stillingen da Helge Lund
gikk av i 2014 og fikk siden stillingen permanent.
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Dette plateselskapet ble stiftet i Manchester i 1978 av Tony Wilson og Alan Erasmus. Det
hadde band som Joy Division, New Order og Happy Mondays i stallen. Selskapet hadde et
unikt katalogiseringssystem og dessuten en egen nattklubb. Hva het plateselskapet?
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Den kalles også Morgenfrue, men hva er det mest brukte navnet på planten med det latinske
navnet Calendula officinalis? Medisinsk kan planten brukes både innvortes og utvortes, bl.a
skal te fra planten virke krampeløsende, galledrivende og blodrensende mens salve skal
virke helende på ulike typer hudsår.
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Hva heter det britiske selskapet som utvikler spill for mobilplattformer og Facebook og er
mest kjent for Candy Crush Saga? Selskapet ble kjøpt opp av spillgiganten Blizzard i 2016.
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Hva heter denne portugisiske landslagsspilleren som scoret vinnermålet mot vertsnasjonen
Frankrike i EM-finalen i fotball 2016? Han spilte 15 kamper for Swansea i 2015/16-sesongen
før han ble lånt ut til den franske klubben Lille i februar 2016.
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Hva heter denne amerikanske performancekunstneren, filmskaperen og forfatteren (f.
1974)? Hun har regissert og spiller i filmene Me and You and Everyone We Know (2005) og
The Future (2011) og har skrevet novellesamlingen No One Belongs Here More Than You
(2007) og romanen The First Bad Man (2015). Etternavnet er også navnet på en måned på
engelsk.
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Hva heter regionen India hevder er den østlige delen av delstaten Jammu og Kashmir men
som Kina hevder er en del av den autonome regionen Xinjiang? I 1962 utkjempet India og
Kina en kort krig blant annet om herredømmet over denne regionen.

