Hjælp! Er du klog
1.

Danmark blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Hvilket år skete det? (9. april) 1940.

2.

Hvilken dag siger de amerikanske børn ”Trick-or-treat”? 31. oktober – Halloween.

3.

En dag om året er Fætter Højben uheldig. Hvilken dag er det? På sin fødselsdag.

4.

I eventyret om Snehvide beordrer den onde dronning en jæger til at dræbe Snehvide,
men i stedet lader han hende gå. Hvad giver jægeren dronningen, så hun tror, at han har
gjort, som hun bad om? Et dyrehjerte.

5.

Ole Lund Kirkegaard har skrevet bogen om Gummi-Tarzan. Hvad hedder han rigtigt? Ivan
Olsen

6.

Ronja Røverdatter vokser op med en røverbande ledet af hendes far Mattis. Mattis har en
ærkefjende, hvad hedder han? Borka.

7.

Denne danske forfatter har skrevet bøger om Danmarks historie. Han er også kendt for
sine børnesange, sine flotte slips og fra børne-tv. Hvilken forfatter er det? Sigurd Barrett.

8.

Hvad kalder man den trehornede dinosaur? Triceratops

9.

Hvad hedder superheltefamilien i ”De utrolige” til efternavn? Parr.

10.

Hvilken slags fisk er Nemo i filmen Find Nemo? Klovnefisk.

11.

Hvilken slags drage er Tandløs i filmen ”Sådan træner du din drage”? Natskygge/ Night
Fury.

12.

Hvilken haj er verdens største? Hvalhajen.

13.

Der er kun ét pattedyr, der kan flyve. Hvilket er det? Flagermus.

14.

Ved pyramiderne finder man kæmpestore figurer, der har løvekrop og menneskehoved.
Hvad kaldes de? Sfinks.

15.

Denne haj har et fladt, T-formet hoved. Den færdes i flok, men jager alene langs havbunden ved at dreje hovedet fra side til side for at finde sit bytte. Hvad hedder hajen? Hammerhaj.

16.

I hvilken fastfoodkæde kan man købe en WHOPPER? Burger King.

17.

De små gule undersåtter fra ”Grusomme mig” -filmene har fået deres egen film. Hvad
hedder den? Minions.

18.

Hvilken kage kan købes ved bageren. Den er grøn marcipanoverflade, lyserøde indre og
røde tunge. Kajkage.

19.

I hvilken skov bor Peter Plys og hans venner? Hundredmeterskoven.

20.

Høns i asparges serveres i en sprød skål af dej. Hvad kaldes disse skåle? Tarteletter.

21.

Hvilke frugter tørres for at fremstille rosiner? Vindruer.

22.

Hvad hedder de tre hovedpersoner i Olsen-banden-filmene? Egon, Benny og Kjeld.

23.

I Pokemon, hvad siger Team Rocket, når de bliver skudt af sted? Vi suser af sted igen/ We
are blasting off again.

24.

Hvilken planet er tættest på solen? Merkur.
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Quiz - Hjælp! Er du klog
Svarene på nedenstående spørgsmål kan findes i bogen Drengen, der fik ting i
hovedet 3 – Hjælp jeg er klog!
1.

Hvor mange point kan man max få i bowling? 300.

2.

Hvad er statsmininsterens livret? Pepperoni-pizza.

3.

Hvor dyb er Marianergraven? 10.911 meter.

4.

Hvilke fire aminosyrer består DNA af? Thymin, adenin, guanin og cytosin.

5.

Hvad er Jupiters omkreds? 439.264 km.

6.

Hvad står DNA for? Deoxyribonukleinsyre.

7.

I hvilke to lande spiser indbyggerne færrest spejlæg? Senegal og Finland.

8.

Hvad var Cæsars yndlingsret? Honningglaserede kolibritunger.

9.

Hvad er det tungeste stof i universet? Tungonit.

10.

Hvad hed dødsriget i det antikke Grækenland? Hades.

11.

Hvad hedder den trehovedede helvedeshund, som vogter dødsriget? Kerberos.

12.

Hvor mange pandekager var heksens hus i Hans og Grete bygget af? 12.639 pandekager.

13.

Hvilken bog skriver Karl og sætter tilbage på biblioteket? Harry Potter og de vises sten.

14.

Hvad er en guru? En meget klog lærermester fra Indien.

15.

Hvem var det første menneske på månen? Neil Armstrong.

16.

Hvornår var Neil Armstrong det første menneske på månen? I 1969.

17.

Hvad er det for noget tøj, der kan spises? Syltetøj.

18.

Hvad har Ludvig i lommen? Tyggegummi.

19.

Hvad skete der, da Karl fik alle bøgerne i hovedet? Der skete en spontan vidensflugt.

20.

Hvad får Karl i hovedet? Alle bibliotekets bøger.

21.

Statsministeren lukker biblioteket. Hvad skal alle bøgene bruges til? De skal bruges til en
ny motorvej.

22.

Hvad hedder drengen i bogen Drengen der fik ting i hovedet? Karl og Ludvig.

23.

Hvorfor besvimer bibliotekaren? Statsministeren vil lukke biblioteket.

24.

Hvor mange bøger får Karl i hovedet? 18.642 bøger.
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