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51 Hvilken TV-serie hører vi intro-musikken til her? 

52 I sitt hjemland blir Nelson Mandela ofte omtalt under et annet navn, Xhosa-klannavnet hans. Hvilket 
navn? 

53 Med hvilken klubb vant Tim Duncan fem NBA-mesterskap? Her trengs hele klubbnavnet. 

54 Lingvisten Max Weinreich skal ha sagt det slik på morsmålet sitt: «A shprakh iz a diyalekt mit an 
armey un a flot». Hvilket språk ble det sagt på? 

55 I hvilken by holder Pelle Politibil til? 

56 Hvilken øy skal inn på fjerdeplass på denne lista? 

 

57 Også kalt sjødjevel og havtaske, hvilken fisk som kan bli opp til 2 meter lang, og som lever langs 
hele norskekysten, ser vi her? 

 

58 Hvilke to ord er her erstattet med X og Y i første setning i den apostoliske trosbekjennelsen? Jeg 
tror på X Y, den allmektige himmelens og jordens skaper. 

59 Hva heter denne opprinnelig Sør-Amerikanske gnageren? Den finnes i to underarter, langhalet og 
korthalet. På bildet ser vi den langhalete varianten. 

 



60 Denne operetten/musikal-komedien, skrevet av Ralph Benatzky og Robert Stoltz, heter Im weißen 
Rößl på originalspråket, Vita Hästen på svensk og på engelsk The White Horse Inn, hva heter den 
på norsk? 

61 Hvilken planet i solsystemet vårt er den minste av dem som har én eller flere måner i bane rundt 
seg? 

62 Hvilken japansk produsent av treningssko, sportsklær og sportsutstyr har denne logoen? 
 
  

63 Hvilken gresk fløtesanger (1946-2015) hadde store hiter som “Goodbye, My Love, Goodbye” , ”My 
Friend the Wind” og “Forever and ever”?  Førstnevnte lå 22 uker på VG-lista i 1973. Til sammen 
solgte han over 60 millioner plater gjennom karrieren. 

64 Hvilken forfatter skrev romanene A Room with a View, Howards End og A Passage to India?  

65 I hvilken film, basert på en roman av Donn Pearce, vinner hovedpersonen et veddemål når han 
klarer å spise 50 hardkokte egg på én time? 

66 Hvilken amerikansk by har hatt denne historiske befolkningsutviklingen? 

 

67 Hvilket dyr er avbildet i logoen til engelske Premier League i fotball?  

68 Dette er grunnleggeren av «Folkeaksjonen nei til mer bompenger». Hva heter han? 

 



69 Hva het damen vi ser her, og som i 1988 ble den første kvinnelige statslederen i et muslimsk 
land i moderne tid? 
 

70 Initiert av den tyske kunstneren Gunter Demnig, hva heter de små messingbelagte minnesmerkene 
som finnes på fortau i mange byer i Europa? De er ofte plassert utenfor det siste bostedet til jøder 
som omkom under Holocaust. 

71 Hva heter fiskeoppdrettsselskapet som er Færøyenes klart største? Selskapet har en 
markedsverdi på ca. 25 mrd. norske kroner og er med på OBX-listen over de mest omsatte aksjene 
på Oslo Børs. 

72 Hva heter den lille byen i Prince William County, Virginia, der vi blant annet finner FBI-akademiet? 

73 Stalin skal ha hatt en utgave han studerte og gjorde notater i, og flere mafiabosser har kalt den 
mafiaens bibel. Hvilket litterært verk fra tidlig 1500-tall kan sees på som en lærebok i hvordan man 
får og holder makt? Dette ved å ta i bruk alle tilgjengelige midler, inkludert fysisk vold, omtalt som all 
makts opphav? 

74 Her ser vi den litt enfoldige sønnen til Chief Wiggum i the Simpsons. Hva er fornavnet hans?

 

75 Med et stort geografisk område i navnet, hva er en ofte brukt betegnelse på en slik kisteaktig 
koffert? Betegnelsen kan også bli brukt på kofferter som er en del mindre enn den vi ser her 

 

 


