
Fråga 1 Fråga 1

The First Doctor

Som synes i bilden ovan, så har iallafall första inkarnationen
av Dr. Who tillsynes mänskliga drag. Efter ett antal inkarna-
tioner, lika många näsor och ett okänt antal äventyr senare —
hur många hjärtan har doktorns regenererade inkarnationer haft
totalt.

1: 0
X: 11
2: 21

1



Fråga 2 Fråga 2

Bieffekter inkluderar pizza med smågodis

Mördartomaterna var tänkta att få en remake, men projektet
lades ned (den här gången). Om man nu vill göra om filmerna
om mördartomater — hur många har gjorts?

1: 4
X: 6
2: 8

2



Fråga 3 Fråga 3

Hugovinnare 1977 (Författarnamnet dolt)

Boktitlar med fåglar är kanske inte det vanligaste inom SF, men
några finns det iallafall. Här är ett exempel på en Hugo vinnare
från 1977 som skrevs av damen ovanför boken (i två utföranden).
Vad heter författarinnan?

1: Kate Wilhelm
X: Tanith Lee
2: Tara Maclay
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Fråga 4 Fråga 4

Stor, större, Roc?

En Roc är en stor fågel, faktiskt något större än en genomsnittlig
fink. Denna mytologiska fågel är bland annat känd för att kunna
lyfta och flyga iväg med vad?

1: En häst
X: En elefant
2: En cyklop
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Fråga 5 Fråga 5

Icarus hade högtflygande planer, men föll platt när det hettade till

Om man inte är en fink, så blir det till att hitta på alternativa
sätt att flyga. En som inte var en fink, var Icarus som flög med
konstgjorda vingar. Icarus flög dock för nära solen och vaxet i
vingarna mjuknade så de föll isär — någonting som han blivit
varnad för innan. Den som varnade unge Icarus var ingen mindre
än hans far, tillika kunstruktör av vingarna. Vad hette Icarus
far?

1: Minos
X: Daedalus
2: Odysseus
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Fråga 6 Fråga 6

Ordföranden Mia Ekman på Club Cosmos 50-års jubiléum

För ett antal år sedan firade Club Cosmos 50 år och 2014 är det
dags att anordna en jubiléumskongress. Var hölls Club Cosmos
50-års fest?

1: Skansen Kronan
X: Skansen Lejonet
2: Skansens djurpark
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