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Vecka 41



REGLERNA

- Du är quizledare.
- Ingen annan får se detta dokument eller tillhörande 

Spotify-lista.
- De tävlande ropar sitt namn eller lagnamn när de tror 

att de kan.
- Vid fel svar går frågan över.
- Skriv ner poängen på ett papper.
- Bonusfrågorna är inte obligatoriska.



FREDAG I P3 

FRÅGA NR 1
Aubrey Drake Graham, mer känd som den mjuktuffaste rapparen 
i gamet kommer så äntligen och spelar i Sverige för första 
gången på tre år. Det var tidigare i veckan som vi kunde läsa att 
Drizzy drar förbi Stockholm med sin “Boy meets world tour” nu i 
Mars 2017 och biljetterna släpptes imorse. Och även om 
Drakeheads, Drakebrytare eller vad fan drakefans nu vill kalla sig 
sken av denna underbara nyhet så släcktes bara någon dag 
senare HOPPETS LÅGA om ett eventuellt gästspel av Rihanna. 
Varför har chanserna minskat om ett inhopp av Riri?



SVAR: För att dom gjort slut!
Bonusfråga 1:
“Boy meets world tour” kallar Drake sin turné, men vilket land kommer Drake 
ifrån?

Svar: Kanada



FRÅGA NR 2: INTROTÄVLING 
TEMA: Nobelpriskategorier!
Bästa medicin, bästa ekonomi, bästa kemi eller 
fysiologi, bästa fred, bästa fysik, bästa litteratur. Låtarna 
eller artisterna har en koppling till nobelprisen alltså.
SPELA FRÅN SPOTIFY-LISTAN (Pausa när någon ropar sitt namn och låt dem gissa).

1. Cheap Thrills - Sia (ekonomi) 

2. Physical - Olivia Newton John (fysik) 

3. Next Episode - Dr Dre (medicin) 

4. Sex - Cheat Codes, Kriss Kross Amsterdam (fysiologi/kemi) 

5. Writings on the wall - Sam Smith (litteratur) 

6. Galvanize - Chemical Brothers (kemi)/fysiologi) 

7. War - Edwin Starr (fredspriset) 

https://open.spotify.com/user/p3_sverigesradio/playlist/5tQmZbsYBXxT1ahO87880d
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FRÅGA NR 3
Det kan väl inte undgått någon att levande legenden 
Bob Dylan tilldelades nobelpriset i litteratur och fick alla 
litteraturvetare som stod på standby för att kokettera 
med hur favorittippade Joyce Carol Oats 
återintroducerade den gotiska romanen i 



populärlitteratur att paniksvettas och skumläsa hela 
Dylans skivkatalog på lyrics.com, men det är inte första 
gången Dylan får finpris i Sverige. Redan år 2000 vann 
han ett annat stort musikpris som delas ut i 
Stockholm, vilket då?

SVAR: Polarpriset

Bonusfråga:
Vem var den senaste svensken att vinna litteraturpriset?

Svar: Thomas Tranströmer
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FRÅGA NR 4 - RÖDA TRÅDEN  
TEMA: Beefs. Vilken beef mellan två kändisar söker vi?

Instruktioner: Spela korta snuttar från nedanstående 
låtar (en i taget) från SPOTIFY-listan. De tävlande ska 
gissa vad låtarna har för gemensam faktor/röd tråd. Tre 
omgångar.

Röd tråd 1: Kanye VS Swift



1. Video Killed the Radio star - THe Buggles
2. Stole the Show - Kygo
3. Go West - Pet Shop Boys
4. Famous - Kanye west

Röd tråd 2: Batman VS Superman
1. Egoist - Kent (Clark Kent)
2. A Milli - Lil Wayne (Bruce Wayne)
3. Heroes - Tove Lo
4. Super Bass - Nicki Minaj
5. Leather rebel - Judas Priest



Röd tråd 3: Hilary VS Trump
1. Time of my life (maa karaoke-klippet från senaste 
debatten)
2. American Idiot - Green Day
3. Trumpets - Jason Derulo
4. Du ska va president - Imperiet



FRÅGA NR 5
Sveriges coolaste brott blir film! I veckan kunde vi läsa 
att helikopterrånet 2009, det närmsta ett verklighetens 
GTA som Sverige kan komma är på väg att göras till 
Hollywoodfilm. Det är Jonas Bonniers kommande 
roman om händelsen som ska filmatiseras. Det enda 
som står klart just nu är att Jake Gyllenhaal kommer att 
spela en av de inblandade i Västbergastöten. Men man 
vet ju med sig att de kommer krydda rollistan med lite 
svenska smaker - en gammal Skarsgård nånstans, en 



ung Skarsgård nånstans, kanske en David Dencik eller 
Pernilla August i nån auktoritär roll och så petar man in 
Persbrandt i en bortklippt cameo. Jake Gyllenhaal blev 
hyllad senast för sin roll som lagbrytande 
fotojournalist i vilken film från 2014?

Svar: Nightcrawler

Bonusfråga: Jake Gyllenhaal har ändå svenskt påbrå, 
han kommer från den adliga Gyllenhaal-släkten som har 
sitt ursprung från kronobonden Gunne Olsson i Härene. 
Bonde som ju var ett av stånden i det svenska 



ståndssamhället som tillkom på 1400-talet, borgare och 
adeln var två andra, men vilket är det fjärde ståndet?
Svar: Präst-ståndet

FRÅGA NR 6 - ”Sjung som den som står på lappen”
Skriv så många smålappar du bara orkar med artistnamn på. Sedan ska 
deltagarna dra lappar och sjunga som den som står på lappen! Alltså sjunga 
en låt av den artisten. En poäng per rätt svar. 

FRÅGA NR 7: SISTA ORDET
Instruktioner: Ett lag i taget (skickar fram en tävlande). Du läser 
varje mening utom sista ordet (inom parentes). De ska avsluta 



meningen. Varje rätt svar ger en poäng. Varje tävlande har 30 
sekunder på sig.

LAG 1:
I had the time of my (life)
Let’s talk about sex baby, let’s talk about you and (me)
Dananana, it’s the motherfuckn D.R (e)
Let’s get physical, physical, i wanna get (physical)
You used to call me on my cell (phone)
We are the heroes of our (time)
De finns de som säger att kärlek är så (enkelt)
It ain’t me babe, no no no it ain’t me babe, it ain’t me your looking for (babe)
War, what is it good for, absolutely (nothing)
Baby I don’t need dollar bills to have fun (tonight)
Don’t wanna be an american (idiot)
From your roomate out in boulder we ain’t ever getting (older)
I’m just gonna shake shake shake shake shake, shake it (off)



LAG 2:
I’ve got this feeling inside my (bones)
Hahahaha staying (alive)
Yall I keep on hopin we eat cake by the (ocean)
Oh, it’s our time to go, but at least we stole the (show)
Du har en ängel på din axel, din tid (kommer)
How does it feel, to be on you (own)
I will never forget you, you will always be by my (side)
Nananananananananana (batman)
Baby, this is what you came (for)
I’m a cool girl, i’m a, i’m a cool (girl)
A milli a milli ami amilli a (milli)
I need a one dance got a henneseey in my (hand)
And if you feel you’re sinking I will jump right over into cold cold (water)

Räkna ihop poängen – utse vinnare. Fira!


