NM 2019 parkonkurranse Tredje omgang
51 (lyd) Denne låta, “Sweet But Psycho”, gikk til topps på den britiske hitlisten på tampen av 2018.
Norske Andreas “TIX” Haukeland er en av låtskriverne, men hvem er artisten dere hører?
52 Hvilken velrennomert kameraprodusent samarbeider med Huawei, et samarbeid som startet med
lanseringen av modellen Huawei P9 i 2016?
53 Også kalt muskelmage, hvilket ord på fire bokstaver er en betegnelse på den største og kraftigste
delen av magesekken hos fugler?
54 Hvilket ord på engelsk kan bety blant annet både tannregulering og bukseseler?
55 Hva heter det private romfartsforetaket som ble etablert av Elon Musk i 2002?
56 Hva heter denne tegneseriefiguren, skapt av Hugo Pratt?

57 I hvilket århundre fant de såkalte Karl Gustav-krigene sted? I Norge kalles andre del av disse krigene
for «Bjelke-feiden» eller «Revansjekrigen».
58 Hva heter denne norske golferen som ble
59 Hvem skapte i 1896
profesjonell i juni 2019? Han ble i april 2019
denne reklameplakaten for
rangert som verdens beste amatørgolfspiller.
champagne-merket Ruinart?

60 Hvilken ordklasse t ilhører det første ordet i både den norske og engelske tittelen på BBC-tv-serien fra
1976 med Derek Jacobi i hovedrollen som en romersk keiser?
61 Særlig i engelsktalende land er det vanlig at bruden må ha med/på seg fire ting under bryllupet: Én
ting skal være ny, én skal være gammel og én skal være blå. Hva skal den fjerde tingen være?
62 Hvilket fjell er nasjonalsymbol for Armenia? Fjellet ligger ikke i Armenia, men kan ses fra hovedstaden
Jerevan.
63 Denne engstelige krabaten har krøllet seg sammen, kanskje fordi han
tilhører en truet art. Han er representant for en egen liten orden av
pattedyr, som på norsk også kalles skjelldyr. Hvilken orden?

64 Når man skal lære et nytt programmeringsspråk, er gjerne det første eksemplet man kommer ut for,
et program som kun skriver ut to engelske ord. Hvilke to ord?
65 Hva vil det si at et legemiddel har en antipyretisk effekt?
66 Hvilket filoviridae-virus har navn etter en sideelv til Kongo?

67 I hvilken TV-serie spiller Tom Ellis tittelrollen?

68 Hvilket lands flagg ser vi her?

69 Hvilken vindrue er vinene barolo og barbaresco laget av?
70 Hvilken kjent norsk skuespiller, modell, designer og skribent var det som filmdebuterte i rollen som
det sjarmerende røde blodlegemet Alveola i filmen Jakten på Nyresteinen (1996)?
71 I hvilken bok i Det Gamle Testamente kan man i kapittel 23, vers 4 lese følgende:
«Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og
din stav, de trøster meg.»
72 Hvilken stilling hadde Terje Moe Gustavsen fra 2007 og fram til sin død i 2019?
73 For hvilket lag i NHL spiller Aleksandr Ovetsjkin?
74 Hvilken kretisk prinsesse i gresk mytologi har (etter fransk stavemåte) gitt navn til en serie
bæreraketter utviklet av European Space Agency?
75 Hva het journalisten, hoffreporteren og
kongehuseksperten fra Bergen som døde
tidligere i år, 74 år gammel?

