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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

1. Judy Garland - New York, New York

2. västerut - San Francisco

3. Frank Sinatra - Chicago

4. gam - Vals i Valparaiso

5. advokat - Flickan i Havanna

6. Barack Obama - Mitt eget Blue Hawaii

7. hinduismen - Calcutta

8. Edo - Tokyo

9. vit - One night in Bangkok

10. Ingrid Bergman - Casablanca

11. Uzbekistan - Om du nånsin kommer fram...

12. Lee Hazlewood - Jackson

13. Henry Ford - Detroit City
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Städer i världen

1. Varför inte sticka direkt till New York om vi ändå ska ut och resa i världen?
Ni känner säkert igen sångerskan - ja visst, det är Liza Minnelli.
Vem är mamma till Liza Minnelli?

1 Doris Day x Ginger Rogers 2 Judy Garland

2. Nu ska vi utnyttja alla förköpta biljetter vi har och flyga vidare till San Francisco.
Så vi sätter väl några blommor i håret och sticker dit? Åt vilket håll flyger vi?

1 söder x norr 2 väster

3. Vi har en resa kvar att göra i USA. Då åker vi till Chicago som är en stor invandrarstad.
Hit kom många svenska emigranter under många år. År 1900 bodde det fler svenskar
i Chicago än i hela Göteborg. Vem är det som sjunger?

1 Fred Astaire x Frank Sinatra 2 Jimmy Durante

4. Så lämnar vi USA för den här gången och beger oss till Valparaiso i Sydamerika. Först
tänkte jag fråga vilket land staden ligger i, men Sven-Bertil Taube sjunger ju redan i
inledningen om Chiles klippiga stränder. Sedan tänkte jag fråga om vad visans Rosita
hette i efternamn, men det visste väl alla att hon hette Serrano. Att kondor är en fågel

vet ni förstås också, men vilken slags fågel är kondoren?
1 hönsfågel x gås 2 gam

5. Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar sjunger Evert Taube i en visa från 1921.
Det här var Havanna innan Fidel Castro kom till makten 1959. Han styrde sedan Kuba
som premiärminister till 1976 och därefter som enväldig president från 1976 till 2008.
Vilket civilt yrke hade Fidel Castro?

1 artist x advokat 2 läkare

6. Om nu alla har packat klart och har passen i ordning flyger vi rakt västerut till Hawaii!
Här dansar flickorna hula-hula natten lång sjunger Christer Sjögren - och det är mycket

möjligt. Vad jag säkert vet är att Hawaii är en amerikansk delstat med en huvudstad som
heter Honolulu. Här föddes en blivande amerikansk president den 4 augusti 1961.

Vad heter presidenten?
1 Barack Obama x Donald Trump 2 Bill Clinton

7. Nu ska vi få en liten geografilektion med Jan Malmsjö: Calcutta finns vid Ganges
och Basel finns vid Rhen men all min stora kärlek den finns hos Madeleine.

Ganges är en flod som anses vara helig av landets invånare. För vilken religion är
Ganges helig?

1 hinduismen x buddhismen 2 islam

8. Carola står just nu vid Slussen och har missat sista bussen. Hon drömmer om att
resa till Tokyo. Tokyo hade tidigare ett annat namn, vilket?

1 Nippon x Edo 2 Honda

9. En fördel med att resa på vårt sätt är att vi snabbt kan komma till en helt ny stad.
Nu befinner vi oss plötsligt i Thailand. Det är natt och vad kan man då hitta på att

göra här i Bangkok? Ja, ett parti schack kan väl aldrig skada? Vem gör det första
draget i spelet?

1 svart x vit 2 lotten avgör

10. Eftersom det nu blir Towa Carson som väljer nästa stad skulle man ju kunna tro
att vi hamnat i Eskilstuna. Inget kunde vara mer fel! Vi har kommit till Casablanca,
som väl många minns som en film med Humphrey Bogart i den manliga huvudrollen.
Vem hade den kvinnliga huvudrollen?

1 Ingrid Bergman x Greta Garbo 2 Anita Ekberg

11. Samarkand är en stad med en lång historia. Den grundades av den persiske kungen
Kyros II på 500-talet före Kristus. Under antiken var den för grekerna känd under
namnet Marakanda, som förstördes av Alexander den store 329 f.Kr. Samarkand

var länge en viktig handelsplats vid sidenvägen men förstördes 1221 av mongolerna
under Djingis khan. Senare blev Samarkand huvudstad i Timur Lenks rike.

I vilket land ligger Samarkand idag?
1 Uzbekistan x Turkiet 2 Pakistan

12. Jag kan hålla med om att reseplaneringen kunde ha varit bättre. Nu är vi i alla fall
tillbaka i USA, närmare bestämt på väg till Jackson. Här får vi sällskap med ett par
trevliga artister. Kvinnan heter Nancy Sinatra, men vad heter mannen?

1 John Denver x Lee Hazlewood 2 Bob Dylan

13. Börjar det inte bli dags att åka hem nu? Det tycker i alla fall Bobby Bare. Han har
bott länge i Detroit men längtar hem något så fruktansvärt. Detroits storhetstid kan

förknippas med bilindustrins framväxt. 1903 startade tillverkningen av Ford i Detroit.
Vad hette bilmärket Fords grundare?

1 Allan Ford x John Ford 2 Henry Ford


