
SUDOKU

Slik løser du sudoku: Alle de tomme feltene må 
fylles inn med tall fra 1 til 9. Hver rad og rekke må 
inneholde alle tall fra 1 til 9. Hvert område på 3x3 
felter må også inneholde alle tall fra 1 til 9. Alle 
tall kan kun brukes én gang på en rekke, rad eller 
område.
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Alle feltene skal fylles med tall. Noen tall er fylt inn på 
forhånd, og dette utgjør summen av tallene i de to feltene 
under. Du må sette inn begge tallene i de to tilstøtende 
feltene for å finne tallet i feltet over, og motsatt, du finner 
tallet i et felt ved å trekke tallet i feltet ved siden av fra tallet 
i feltet over.

Løsningen på forrige 
kryssord

DAGENS
QUIZ

© Bulls

1. Minaret 2. Tor Bomann-Larsen 3. Bulgaria 4. Storbritannia (Wales) 5. Nedertysk (platt-tysk, lavtysk) 6. Tegneserieskaper,  
illustratør og forfatter 7. Jules Verne 8. Michael Jackson 9. Understellet 10. Delta 11. Gunnar Staalesen 12. Saltkraftverk  
13. Trøndelag 14. PL 15. Rev 16. Anjelica Huston 17. Skjørbuk 18. Norge 19. Fløte 20. Den levde på New Zealand, men er nå 
utdødd

SVAR:

1. Hva kalles tårnet på en moské? 
 
2. Hvilken forfatter sådde tvil om hvem som  
egentlig var kong Olavs biologiske far i boka  
”Folket”? 
 
3. I hvilket land ligger badestedet Sunny Beach, 
som i skandinaviske medier en stund ble omdøpt til 
”Bloody Beach” på grunn av flere tragiske voldsepi-
soder? 
 
4. Fra hvilket land kommer operasangeren Bryn 
Terfel? 
 
5. Hva er det motsatte av høytysk? 
 
6. Hvilket yrke har Anna Fiske? 
 
7. Hvem har skrevet ”Den hemmelighetsfulle øya”? 
 
8. Hvem giftet Lisa Marie Presley seg med i 1994? 
 
9. Hva er chassis på en bil? 
 
10. Hvilken gresk bokstav brukes om et land- 
område som er blitt dannet ved avleiringer ved 
munningen av en elv? 
 
11. Hvem har skrevet boka «I mørket er alle ulver 
grå», som også er filmatisert? 
 
 
 

12. Hva slags type kraftverk, som var det første i sitt 
slag, ble åpnet på Tofte i Hurum i 2009? 
 
13. I hvilket fylke ligger ligger Meråker kommune? 
 
14. Hvilke kjenningsbokstaver har biler fra Polen? 
 
15. Hvilken art i hundefamilien heter Vulpes vulpes 
på latin, er ikke særlig selskapelig anlagt, og jager 
ikke i flokk? 
 
16. Hvilken Hollywood-skuespiller hadde Jack 
Nicholson et 17 år langt forhold til, noe som tok 
slutt i 1990 etter at det ble klart at han ventet barn 
med en annen? 
 
17. Hvilken sykdom skyldes mangel på  
C-vitaminer? 
 
18. Fra hvilket land kommer bandet Kaizers  
Orchestra? 
 
19. Hvilken viktig ingrediens inneholder sausen 
som kalles sandefjordsmør, i tillegg til smør og 
persille? 
 
20. Hvor levde moafuglen?

Salvador del Rio mot Valero Raineri, Italia 2000.  
 
Hvit, i trekket, står en bonde over i en bedre stilling, 
men det er ikke lett å beholde overtaket. Svart truer 
med Kxf6 eller Txf6, og hvit kan lett miste materiell. Del 
Rio holdt hodet kaldt og fant den eneste veien til seier, 
hva skjedde?

1.Sxe6! Hvis Txe6 2.Th7+ Kg8 (hvis Kxf6 3.Tf5 matt) 3.Txe6 
Kxh7 4.f7 vinner. Hvis 1...Kxf6 2.The3! og truer med seier 
ved Sf8 og Tf5+.

1. Den fryktinngytende 
utforløypen i Kitzbühel, 
die Streif, er et av 
de gjeveste stedene 
å vinne i den alpine 
verdenscupen. Den 
første norske seieren 
kom i 1990 ved en blond 
alpinist fra Lunde i Tele-
mark. Hva heter han?

2. Hvilken stiftelse, med 
navn etter en legenda-
risk engelsk skikkelse, 
holder til i Magnus Bar-
fots gate 22 i Bergen?

3. Omtrent hvor mange 
billetter har blitt løst 
på Fløibanen i 2018? A: 
500.000 B: En million C: 
To millioner

4. Kunstneren Andreas 
Hamran Færø er langt 
bedre kjent under hvil-
ket artistnavn?

5. Hvilken oppfinnelse av 
den ungarske oppfinne-
ren Ernő Rubik har voldt 
mange hodebry siden 
1974?

6. Hva heter programlede-
ren fra Høyanger som 
har utfordret eiendoms-
meglere gjennom ni 
sesonger av program-
met Solgt! På NRK?

7. Hvilken flyplass i 

London har hatt store 
problemer med å få 
folk hjem til jul grunnet 
plagsomme droner?

8. Hvilken type dyr er en 
Zebu?

9. I gresk mytologi har 
titanen Iapedes tre 
sønner. Prometeus, Epi-
meteus er to, men hva 
heter den tredje sønnen 
som har gitt navn til en 
fjellkjede i Nord-Afrika?

10. Hva heter sportsankeret 
i TV 2, som tidligere 
har vært landslagssjef 
i svømming og har et 
fornavn på bare tre 
bokstaver?

11. Et av verdens mest 
krigsherjede land ble in-
vadert av Sovjetunionen 
julen 1979. Hvilket land?

12. Svensken Martin Keller-
man har tegnet hvilken 
selvbiografisk tegnese-
rie, med samme navn 
som en fiktiv filmhelt, 
de siste 20 årene?

13. Hvilke tre kommuner 
blir slått sammen til 
Ullensvang kommune i 
2020?

14. Hvilket norsk sportsma-
gasin med fokus på fri-
luftsliv, skisport, klatring 

og vannsport ble stiftet 
i 1998 og kommer i åtte 
årlige utgaver?

15. Rollen som Ally i «A Star 
is Born» er tidligere blitt 
spilt av Judy Garland 
og Barbara Streisand. 
Hvem har rollen i årets 
utgave som har gjort 
det godt både hos kriti-
kere og kinogjengere?

16. Vatikanstaten ble 
opprettet med paven 
som monark etter 
Lateranoverenskomsten 
mellom Pave Pius XI og 
Mussolini. Hvilket tiår?

17. Hva var den venetian-
ske tittelen til stats-
overhodene i en rekke 
italienske republikker i 
middelalderen og renes-
sansen?

18. Hvilken engelsk 
fotballklubb har spilte 
hjemmekampene sine 
på Molineux Stadium 
siden 1889?

19. Hvilken by med rundt 
470.000 innbyggere 
forbinder du med Mer-
seyside?

20. Hvem får vi følge på tur 
i tv-programmet «Tjuk-
ken og lillemor»?

SVAR 20 SPØRSMÅL: 
1. Atle Skårdal 
2. Robin Hood Huset 
3. C: To millioner 
4. Dolk 
5. Det mekaniske puslespillet 
Rubiks kube. 
6. Frode Søreide 
7. Gatwick 
8. Storfe, tamfe 
9. Atlas 
10. Fin Gnatt 
11. Afghanistan 
12. Rocky 
13. Jondal, Odda og Ullens-
vang 
14. Fri Flyt 
15. Lady Gaga 
16. 1920-tallet (11. februar 
1929) 
17. Doge 
18. Wolverhampton Wanderers 
19. Liverpool 
20. Truls Svendsen og Cecilie 
Skog

Petsamo er et tidligere finsk distrikt ved norskegrensen, som siden 
vinterkrigen har tilhørt Russland under navnet Petsjenga. På 
norsk har området et navn som også brukes om et ildsted. Hvilket 
navn?

DAGENS NØTT

QUIZ FOR KVASSE

4 6 1510

SVAR PÅ DAGENS NØTT: 
Peisen

BTs quizmester Jan Arild 
Breistein har for tiden 
permisjon. I hans fravær 
vil Ragnar Liaskar være 
quizansvarlig. 
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