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1. maj - Kyssande vind

x
x

1

2. handryggen - Löjtnantshjärtan
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4. 40% - Kaffe utan grädde

2

5. ca 1000 - I´ll never fall in love again

1

6. Graham Bell - En kyss per telefon

2

7. 1842 - When I kissed the teacher

x

8. Elvis Presley- Kiss me quick

1

9. Merlot - Kisses sweeter than wine

2

10. tre (vänster - höger - vänster)- It´s in his kiss
11. Anita Lindblom - Svenska flickan kysser med öppen mun

13. Max Hansen - Kys hinanden



x

3. 1600-talet - Sealed with a kiss

12. vita - Jag såg mamma kyssa tomten

2

x
x
2

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!
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1. Han kom som en vind... Hjalmar Gullbergs dikt Kyssande vind utspelar sig “en kväll i
syrenernas tid och gullregnens månad”. Vilken månad är det?
1 mars
x maj
2 augusti
2. Nu flödar romantiken och vi dristar oss till en kyss på hand. Handkyssen ska dock inte
röra handen utan ske i luften strax ovanför .......
1 handryggen x handflatan
2 handleden
3. Om inte kuvertet man stoppar sitt kärleksbrev i är självhäftande går det bra att försegla
det med en kyss innan det postas. Vilket århundrade startade det svenska postverket?
1
1400-talet
x 1600-talet 2 1800-talet
4. Att kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar vet ju alla. Men - kaffegrädde är det inte
så lätt att få tag i. Vi prövar med vispgrädde. Hur hög är fetthalten hos vispgrädde?
1 40%
x 60%
2 80%
5. Trist nog överförs mängder av virus och bakterier vid en kyss. Bakterier är ju inte särskilt
stora, men virus är faktiskt mycket mindre till storleken. Hur många gånger mindre?
1 ca 10
x c 100
2 ca 1000
6. Bland de mest smittsäkra sätten att leverera en kyss är väl ändå en kyss per telefon?
Telefonens uppfinnare var Antonio Meucci, men han hade inte råd att betala patentet.
Vem var det som fick patent på telefonen 1876?
1 Graham Bell
x Albert Einstein
2 Graham Greene
7. Om en lärare idag skulle låta sig bli kysst av en elev skulle han/hon förmodligen bli
avskedad samma dag. När infördes den svenska folkskolan?
1 1642
x 1742
2 1842
8. Nu blir det väl ändå lite för lätt... vem sjunger?
1 Pat Boone
x Elvis Presley
2 Tommu Steele

9. Kyssare, sötare än vin... I Bordeaux odlas en blå druva som ger vinet en lite mjukare
och inte så sträv ton. Vad heter den druvan?
1 Merlot
x Merlin
2 Marlin
10. Hur kan man veta om någon verkligen älskar en? Enligt Betty Everett handlar det
enbart om kyssen! Då duger det inte att komma med en kindpuss som bara är en
hälsning egentligen. Hur många kindpussar gäller i Mellanöstern vid en hälsning?
1 en
x två
2 tre
11. Så går vi över till själva kysstekniken. Vem är det som mycket trovärdigt förmedlar
denna?
1 Git Gay x Anita Lindblom 2 Zarah Leander
12. Jag såg mamma kyssa tomten... ja, så kan det förstås ha varit. Det var kanske tur
att pappa inte dök upp samtidigt. Under misteln är det i alla fall tillåtet att kyssa
vem som helst! Vilken färg är det på mistelns bär?
1 blå
x vita
2 gula
13. Som avslutning - varför inte? Kyss varandra! Så heter i alla fall den sista sången
på svenska. På danska heter den Kys hinanden. Vem är det som sjunger?
1 Max Olsen
x Max Svendsen
2 Max Hansen

