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Vecka 38



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
The Primetime Emmy Awards gick av stapeln i söndags, den 
amerikanska tv-galan som prisar alla de största tv-programmen i 
världen. En show som prisades extra mycket på galan var allas 
vår favvo tuttar-å-drakar-serie Game Of Thrones, så till den grad 
att den nu vunnit fler Emmy Awards än någon annan 
manusbaserad serie någonsin. Den andra stora vinnaren på 
galan med 5 emmyvinster var en dramatisering av en av de 
mest omskrivna mordfallen i modern amerikansk historia, 
vem handlade den serien om?
SVAR: The People Vs. OJ Simpson 



Bonusfråga: 
Game of Thrones är alltså det mest Emmybelönade programmet någonsin, men kan ni gissa vilken serie som hållt rekordet tidigare, alltså den 
näst högst belönade tv-serien någonsin? 

Svar: Frasier

FRÅGA NR 2: INTROTÄVLING - SPELTEMA
SPELA FRÅN SPOTIFY-LISTAN (Pausa när någon ropar sitt namn och låt dem gissa).

1. Larger than life - Backstreet Boys
2. Big Girls Don’t Cry - Fergie
3. Lilla Lady - Daniel Adams-Ray
4. Big Poppa - Notorious BIG
5. The Greatest - Sia, Kendrick Lamar
6. A Little Party Never Killed Nobody - Fergie, Qtip
7. A Little Less Conversation - Elvis Presley
8. Tiny Dancer - Elton John

https://open.spotify.com/user/p3_sverigesradio/playlist/5tQmZbsYBXxT1ahO87880d


FREDAG I P3
FRÅGA NR 3
En era är över. Brad Pitt och Angelina Jolie har gjort 
som en banan och splittat, och Brangelina är ett minne 
blott. Efter 12 år ska nu Hollywoods mesta powercouple 
gå skilda vägar och tydligen inte som vänner då Jolie 
enligt uppgifter ska ha begärt ensam vårdnad över 
parets arton barn. Kärleken är död I tell you! Men låt 
oss istället minnas de bra stunderna, som när Brad 



och Angelina precis kärat ner sig under 
inspelningen av vilken romantiska-action-komedi?

SVAR: Mr & Mrs Smith

Bonusfråga: En annan nöjesgigant blev singel nyligen när han gjorde som en banan och splittade med sin tjej 
Sofia Richie, vem då?

Svar: Justin Bieber



FREDAG I P3
FRÅGA NR 4
Efter många om och men och snälla Kanye West så har 
världsartisten äntligen skaffat instagram. Enligt Kanye’s 
Twitter så ska han ha gått med i Instagram på ett villkor 
- att ingen säger till honom vad han ska lägga upp för 
bilder asså kan han sluta vara en sån manbaby!? En 
annan omstridd kändis gjorde nyligen rubriker när 
han gick UR instagram - vem då?



SVAR: Justin Bieber - som gick ur för att han fått hat för 
att ha vart tillsammans med Sofia Richie

Bonusfråga: En film om en av Tupacs rap-kompisar Dr. Dre och hans hip-hopkollektiv N.W.A kom ut tidigare i år, 
vad hette den?
SVAR: Straight Outta Compton



FRÅGA 5
Och Kenten my kenten. Det är ett långsamt farväl för 
Sveriges enda rockband som ju i veckorna släppte sitt sista 
album “Best of”. Men bara för dom få få människorna som 
inte vet att Kent ska lägga ner så har de EN till grej på gång, 
sista grejen nu, lovar, tummis. Det rör sig om en slags virtuell 
minneslund, en hemsida där desamlar alla de största 
ögonblicken i bandets livslinje för enkel överskådning. Kents 
gravplats blir på nätet alltså, inte i bandets hemstad som 
man kanske hade trott, vad heter den? 
Svar: Eskilstuna 



Bonusfråga: “Varför får jag inte på mig dina blåjeans” sjöng Kent på en av sina första låtar. En annan artist som 
passar i blåjeans skulle nog kalla sin minnessida Bieberpedia, vem pratar jag om?
Svar: Justin Bieber



FRÅGA NR 6: 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:
Got me looking so crazy right (now)
Hi my name is chika chika slim (shady)
Where are you now that I need (you)
Res dig efter varje smäll, du har en ängel på din (axel)
Varför får jag inte på mig dina blå(jeans)
No one man should have so much (power)
Softar på stationen inga cash så jag (plankar)
Hold me closer tiny (dancer)
A little party never killed no (body)
I kissed a girl and I liked (it)



That makes you larger than (life)
Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag (lever)

LAG 2:
Now you’re just somebody that I used to (know)
All my friends are wasted, and I hate this (club)
Vi är inte längre där, nej vi är nån annan (stans)
Dom sa att du sa att jag bara (spelar)
I need a one dance, got a hennesy in my (hand)
Tell me lies tell me sweet little (lies)
I’m a big big girl, in a big big (world)
A little less conversation a little more (action)
Wake me up when it´s all (over)
Theres nothing I can do, a total eclipse of the (heart)
Jag hör vad du säger men baby jag vill bara leka (mer) 
Cause tramps like us, baby we were born to (run)

Räkna ihop poängen – utse vinnare. Fira!


