
Fråga 1 Fråga 1

Sarah Jane Smith, Donna Noble och Gwen Cooper

Doctor Who har allt som oftast med sig en (och ibland fler)
följeslagare på sina resor och irrfärder. Nu händer det till och
från att följeslagarna går sin egen väg och gör andra saker —
kanske tillockmed egna serier. Vilken av följande följeslagare till
Doktorn fick senare en egen serie?

1: Sarah Jane Smith
X: Donna Noble
2: Gwen Cooper
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Fråga 2 Fråga 2

Neelix

På flera tidigare tipspromenader har det varit frågor om mat, så
för omväxlings skull kommer här istället en fråga om en kock.
I serien Star Trek Voyager, vilken ras har Neelix — skeppets
kock? Han är . . . ?

1: Bajorsk
X: Thalaxisk
2: Ocampier
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Fråga 3 Fråga 3

C3PO och R2D2

I Star Wars finns två berömda robotar, C3PO och R2D2. C3PO
byggdes enligt de senare filmerna av Anakin Skywalker som se-
nare blev Darth Vader — men vem byggde R2D2?

1: Anakin Skywalker
X: Luke Skywalker
2: Okänt
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Fråga 4 Fråga 4

Doktorn har fått syn på en ännu längre halsduk. . .

Vilken inkarnation av Dr. Who förutom den 4:e doktorn (Tom
Baker) har setts med en lång halsduk?

1: 9:e (Christopher Eccleston)
X: 10:e (David Tennant)
2: Flera inkarnationer
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Fråga 5 Fråga 5

I Star Trek The Next Generation är androiden Data (spelad
av Brent Spiner) den karaktär som fått mest fan-post och flest
amorösa erbjudanden. I serien får vi med tiden veta att andro-
iden Data är “fullt funktionell och utrustad” — men vem var
hans romantiska motpart för avslöjandet?

1: Kira Nerys
X: Natasha Yar
2: Guinan
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Fråga 6 Fråga 6

Kalkonen Kâl

Förutom tipspromenad återanvänder vi även andra delar av pro-
grammet från tidigare inkarnationer av KalCon. Vilken av pro-
grampunkterna har varit med tidigare?

1: EU — kärnan i ett framtida
intergalaktiskt imperium?

X: Det sämsta vi läst —
böcker att undvika

2: Tentakler
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Fråga 7 Fråga 7

Bladrunner the really-really-really-directors-ultimate-final-universal-cut

Bladerunner är utan tvekan en både känd, omnämnd och bety-
delsefull film baserad på Philip K. Dicks “Do Androids Dream
of Electric Sheep”. Titeln kommer dock från en bok av Alan
E. Nourse som annars inte har någonting med det hela att gö-
ra. Som om detta inte räckte har Dicks bok senare även givits
ut under titeln “Bladerunner” och filmen har visats i ett antal
versioner. Hur många versioner av filmen finns det egentligen?

1: 5
X: 6
2: 7
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Fråga 8 Fråga 8

Varning! Kan innehålla spår av vitaminer och mineraler!

Attack of the Killer Tomatoes har kanske inte vunnit några pris
som bästa film, men den har iallafall på något sätt fått flera upp-
följare. Uppföljarna innehåller bland annat morötter, Frankrike,
en stor smörgås, oätliga pizzor och ett slott. Men hur många
filmer behövdes det för att få med alla sakerna — eller enklare
uttryckt hur många mördartomatfilmer finns det?

1: 4
X: 5
2: 6
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Fråga 9 Fråga 9

I Göteborg har vi både små och stora kongresser

Nu var det visserligen ett par år sedan förra KalCon, men det
har trots detta (eller kanske på grund av detta) hållts ett fler-
tal kongresser i Göteborg. Den senaste var Condense som trots
viss brist på organisation var väldigt trevlig. Condense var även
SweCon 2010 och hade inte helt oväntat två hedersgäster — från
början var det tänkt att Dimitrĳ Glukhovskĳ (känd för Metro
2033) skulle vara hedersgäst men han blev tvungen att ställa in.
Vem kom istället?

1: Justina Robson
X: Nene Ormes
2: Ingen — det var tänkt att vara tre

hedersgäster från början
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Fråga 10 Fråga 10

Affischen utan vare sig kalkon eller text

Utslagsfråga (eftersom alla andra frågor varit för lätta): Hur
många saker är digitalt inklistrade på den officiella KalCon X
affischen borträknat kalkon och text?

10


