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Hvem synger i 1981 om å sjekke opp en atskillig yngre dame i London sentrum med replikken
"Je suis un rock star"? Den daværende bassisten i et kjent band utnytter rockestjernestatusen
til å ta damen med til stedet sitt i Frankrike. I 1983 ble han kjæreste med 13 år gamle Mandy
Smith, da han selv var 47.
I hvilken delstat i USA finner vi geysiren Old Faithful, som har utbrudd mange ganger hver dag?
Nasjonalparken den ligger i, Yellowstone, ligger i flere stater, men vi er ute etter delstaten der
selve geysiren befinner seg.

Hvilket litterært verk fra 1857 er delt inn i følgende seks deler? Del fire, markert med X, har
samme tittel som verket. 1. Spleen et Ideal (spleen og ideal) 2. Tableaux Parisiens (scener fra
Paris) 3. Le Vin (Vinen) 4. X 5. Révolte (opprør) 6. La Mort (Døden)
Hvilket vitamin kan man få for lite av dersom man ikke får tilstrekkelig med sol på huden?
Hvilken gren av kristendommen bekjenner de fleste litauere seg til?
Hvilken frukt finnes i sorter som Victoria, Jubileum og Opal?
På et partitur, vil et # heve eller senke tonen med en halvtone?
På hvilken øy i Middelhavet finner vi turiststedene Alcudia og Magaluf?
I hvilken by i Japan ligger Akashi-Kaikyo-broen, som er verdens lengste hengebro med et fritt
spenn på 1991 meter?
I hvilket land fant roserevolusjonen sted i 2003? I etterkant måtte landets president gå av.
Hvilken kvinnelig motedesigner fra USA, med anagrammet ORDNA KANNA, står bak klesmerket
DKNY?
Ved Universitetet i Bergen kalles studiet av politikk, stater og styring for Sammenliknende
politikk. Hva er det vanligere navnet på denne vitenskapsgrenen, som brukes av Universitetet i
Oslo og de fleste norske universiteter og høyskoler?
I hvilken by finner vi bydelene Malá Strana, Nové Město, Stare Město og Hradčany?
I hvilken krig ble det utkjempet berømte slag ved Agincourt og Crécy?
Ifølge tradisjonell overtro, betyr det lykke eller ulykke å gå under en stige som er stilt opp mot
en vegg?
Milano-San Remo
Flandern rundt,
????
Liège-Bastogne-Liège
Lombardia rundt.

Hvilket sykkelritt erstatter ???? i denne rekken?
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Hvilken film fikk åtte Oscar-priser under utdelingen i 1955? Blant prisvinnerne var Marlon
Brando for Beste mannlige hovedrolle. Norsk eller engelsk tittel.
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Hvilken fisk er å finne i kommunevåpnene til Grane, Nordreisa, Kvalsund og Mandal?
Hvem malte "Livets dans" (1899-1900)?
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På dansk heter den følfod, på latin tussilago farfara. Man kan kalle den leirfivel på norsk, men
hva er det vanligste navnet på denne ville vårblomsten?
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I hvilket afrikansk land heter valutaen kwanza?
Donalds nevøer er alltid Ole, Dole og Doffen, men for andre er familieforholdene mer ustabile.
Hvilken karakter som ofte opptrer i norske Donald Duck-blader har i noen historier to nieser
som heter Kari og Mari og i andre historier bare én niese, denne gangen med navnet Tone?
Hvilken TV-serie har siden starten i 1985 vært en av Storbritannias mest sette? Handlingen
kretser rundt puben Queen Victoria på Albert Square øst i London.
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Under hvilket fire bokstaver langt pseudonym ble den russiskfødte designeren Romain de
Tirtoff kjent? Foruten over 240 forsidecovere til magasinet Harper's Bazaar hadde han en
mangslungen kunstnerisk karriere innen mote, teater, film og billedkunst.
Hva var navnet på den autoritære ideologien som ble utformet av António de Oliveira Salazar
under den andre portugisiske republikk? Vi er ute etter et portugisisk uttrykk.

