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forkert?

HSDNTBIDRV ... Hvad skal de to næste bogstaver i rækken være?

Hvor langt kan man gå ind i en skov?

Hvis syv personer mødes, og de alle sammen skal give hinanden hånden på én gang, hvor mange håndtryk
skal de så give i alt?

Må en mand gifte sig med sin enkes søster?

Nævn tre fortløbende tal, som, hvis de lægges sammen, giver 6000.

Hvor mange sider har en cirkel?

Hvad er systemet i denne talrække: 159, 168, 249, 258, 267, 348?

Hvad kan man ikke spise til morgenmad?

Kan man klippe et hul i et A4-ark, der er stort nok til, at man kan gå igennem det?

200 gåder og opgaver, der kan give motion for hjernecellerne og masser af underholdning for store og små.

Lars Thomas (f. 1960) er uddannet cand.scient i zoologi fra Københavns Universitet i 1986. Han har skrevet
adskillige videnskabelige bøger for både børn og voksne, blandt andet om kryptozoologi, fabeldyr, mysterier

og mordgåder, og står desuden bag flere quizbøger – for børn og deres familier.

 

Hvilket ord er forkert, hvis det udtales rigtigt, og rigtigt, hvis det
udtales forkert?

HSDNTBIDRV ... Hvad skal de to næste bogstaver i rækken være?

Hvor langt kan man gå ind i en skov?

Hvis syv personer mødes, og de alle sammen skal give hinanden
hånden på én gang, hvor mange håndtryk skal de så give i alt?

Må en mand gifte sig med sin enkes søster?

Nævn tre fortløbende tal, som, hvis de lægges sammen, giver 6000.

Hvor mange sider har en cirkel?

Hvad er systemet i denne talrække: 159, 168, 249, 258, 267, 348?



Hvad kan man ikke spise til morgenmad?

Kan man klippe et hul i et A4-ark, der er stort nok til, at man kan gå
igennem det?

200 gåder og opgaver, der kan give motion for hjernecellerne og
masser af underholdning for store og små.

Lars Thomas (f. 1960) er uddannet cand.scient i zoologi fra
Københavns Universitet i 1986. Han har skrevet adskillige

videnskabelige bøger for både børn og voksne, blandt andet om
kryptozoologi, fabeldyr, mysterier og mordgåder, og står desuden

bag flere quizbøger – for børn og deres familier.
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