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76

Hvilken artist hører vi her?

77

I hvilket land er Minas Gerais den nest mest folkerike delstaten?

78

Hvem malte dette bildet av Napoleon som krysser alpene?

79

Hvilket norsk band ga ut det kritikerroste albumet De Mysteriis Dom Sathanas i 1994?

80

Hva kalles sikhenes gudshus? Disse templene for sikher fungerer både som forsamlingshus og som
oppbevaringssted for de hellige skrifter, og utenfor er det gjerne heist et oransje flagg. I Norge finnes
det slike gudshus i Lier, Bergen og Oslo.

81

Hva heter fjellet som er det nest høyeste i Nord-Amerika og det høyeste i Canada?

82

Hva het ektemannen til dronning Victoria av Storbritannia? Her holder det med hans mest brukte
fornavn.

83

Hva er det norske navnet på denne planten i erteblomstfamilien? Det latinske navnet er Laburnum
anagyroides. Plantene er busker eller små t rær med opprette eller hengende grener og trekoblede blad
og gule blomster i lange, hengende klaser. Hele planten er giftig.

84

I hvilken by har verdensmesterskapet i skreifiske blitt arrangert årlig siden 1991?

85

Hva lider du av hvis du har alopesi?

86

Hvilken tysk filosof og matematiker kom med viktige bidrag til differensial- og integralregningen, og
hevdet innenfor filosofien at alt består av enheter han kalte monader?

87

Hva het statsråden som forhandlet frem den omdiskuterte ”Gråsone”-avtalen, med sin statssekretær
Arne Treholt som bisitter?

88

Hva heter denne modellen fra BMW? Den er en hybridbil og koster tett oppunder 1,4 millioner kroner i
Norge. Den har en bokstav og et tall i navnet.

89

I hvilket fransk hertugdømme ble Vilhelm Erobreren hertug tre tiår før han ble konge av England?

90

"Hast Du etwas Zeit für mich. Dann singe ich ein lied für dich".... er begynnelsen på hvilken sang?

91

Han har vunnet Booker-prisen to ganger; i 1983 for romanen Life & Times of Michael K (Norsk tittel:
Michael K: hans liv og tid) og igjen i 1999 for romanen Disgrace (Norsk tittel: Vanære) . Noen år senere
vant han også nobelprisen i litteratur. Hvem?

92

Wenche Myhre, Arne Scheie, Hilde Gjermundshaug Pedersen og Åge Hareide, i tillegg til (på en mer
musikalsk måte) Alex Rosén, Lisa Stokke og Håvard Bakke er blant kjendiser som har reklamert for
hvilket helseprodukt?

93

Mario Andretti ble verdensmester i Formel 1 i 1978 som amerikaner, men han er født i Italia. Den eneste
amerikanskfødte vinneren av førermesterskapet i Formel 1 vant i 1961. Han deler etternavn med
mannen som vant i 1962. Hvilket etternavn?

94

Hva heter denne nederlandske provinsen?

95

Ved hvilket slag falt Olav Tryggvason?

96

Hvis en sjakkspiller skriver ned "0-0-0" på noteringsskjemaet sitt, hvilket sjakktrekk har da blitt utført?
Her kreves et presist svar.

97

I hvilken film fra 1946 spiller James Stewart hovedrollen som George Bailey?

98

Hvilken skøyteløper med to OL-gull er kjent for uttrykkene "Sølv er nederlag" og "To indre og vekk
me'n"?

99

Den tidsuavhengige Schrödingerligningen skrives ofte slik:

Ĥ er en operator som virker på tilstandsfunksjonen
og gir dens energi-egenverdier, E. Operatoren Ĥ
har navn etter en matematiker som levde på 1800-tallet. Hvem?
100 Hvilket dataspill, først utgitt i 2011, er den opprinnelig svenske produsenten Mojang sitt klart mest
solgte?

