harry potter quiz - avansert
Navn:
1. Hvilke passord har Humlesnurr brukt til kontoret sitt?

2. Hva hadde Dedalus Dølg på seg første gang han møtte Harry?

3. Hvilke gaver har Harry fått av Dumlingene?

4. Hvilket rumpeldunklag heier Humlesnurr på?

5. Hvilken gammel sport mistenkes å være opphavet til klabbene i rumpeldunk?

6. Hekser og trollmenn har (lovfestet) rett til å bære tryllestaver overalt og når som helst, ifølge Det internasjonale
hekseriforbund. Når ble dette slått fast, og hva var årsaken?

7. Hva er den foretrukne trollmannssporten i USA?

8. Når ble dragehold forbudt?

9. Magisk aktivitet som kan medføre oppmerksomhet fra gomper er et alvorlig lovbrudd ... ifølge hva?

10. Hvilken farge var det på kappen til trollmannen som omfavnet Wiktor Dumling rett utenfor inngangen til
Knerk?

11. Det finnes mange regelbrudd i rumpeldunk. Hvor mange er det, og under hvilken kamp ble samtlige begått?

12. Hvilke bøker står på peishylla hos familien Wiltersen?

13. Det finnes en tegneserie om en gomp som leses av trollmannsbarn. Hva heter den?
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14. Hva heter kattene til fru Figg?

15. Hva betyr det hvis du blir sendt til Kontoret for kentaurkontakt i Magidepartementet?

16. Hvilket forlag utga Det hverdagsliges filosofi: Hvorfor gomper ikke vil vite av Mordicus Egg?

17. Hva er Magidepartementets største avdeling?

18. Hvorfor bør du ikke la det brenne for lenge i peisen uten tilsyn etter å ha kastet flumpulver på flammene?

19. Hva kan man lage av demidølgpels (demiguisefur)?

20. Hva bruker man minkelskinn (mokeskin) til, og hvorfor?

21. Hvilke to ting er det lurt å passe på dersom du skal dyrke alruner?

22. Hva er det som forårsaker kornsirkler?

23. Hvorfor har Harry mistet lysten på Vrimleveps?

24. Hva var julegirlanderne som pyntet Storsalen på Galtvort laget av i 1992?

25. Hva er heksa Vendelin Villråde kjent for?

26. Hva er Brutus Malfang kjent for?

27. Hvilke skjellsord bruker anti-gompiske hekser og trollmenn om folk de anser som blodsvikere?

28. Harry kjenner en person som ble drept under de grusomme hekseforfølgelsene på slutten av
middelalderen. Hvem er dette?
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