
Spinghar

 :

  .

  

.
.

 .

 .

.

.

:
 : .

  --.
 :

.
 :

.

.
...  

.

 .
 .

 .



Spinghar

 .

.
.

.

.
 . .

 .

 .
.

 :.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!

!
!!!



Spinghar

2007-10-17

 .
 : “

”.

 .
 .

 .
 : “ ”

“ ” .
 .

 . :
 .“ ”

“ ” .
 .

 . :

 _.
 _ !
 _

.
 _

 : .
 .

 . .
 .

 .
“ ” .

 . .



Spinghar

 .
 .

 :
 :

 .

 . . .

. :
 .

 .
 .

 : !
 : !

 . .
 .“ ” !

 .“ ”
 .

 . .
 .

 .
 . :

 ! .

 .
 .

 .
 :

 .
 :)Girl friend (

“ ” . .

.
 : !

 .
 :

“ ” .
“ ” . ) (

 . .



Spinghar

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 . .

 . . “ ”
 .

 .
 . :

 _ .
 _ !
 _
 _ !
 _ ! .

 .
.

 : .

. :
 .

 :

 . :
 :

 : !
 : ! .

 . : !
 . :

 . .
 . “ ”
 .

 .

:
 _ !



Spinghar

 _
 _
 _

 . :
 : .

 .
“” .

 .
 .

 .
 . .

 .
 . .

 .

 . .

 .

 .
 .

 . .

: !

 .
 ! !

 .
 .

 : “”.



Spinghar

                        
        

: . .

 .
 .

   .
.

  

 .
 .

..

 .
 .

.

 .
 .

.
 .

 .
.



Spinghar

:

 .

 .
.

 .

.
  

 .
 .

 .
  .

.
 .

 ..
 .

.
 .

.

 .
    

 .
  

 .



Spinghar

 .
 .

 .

  .
  

  

 .

 .
  

  

  

                             

.



Spinghar

 :
: :

.
.

 :

 11

83 .
.

" "13 130013

1340192114

13 1914

1958

1961

1978

.

83)70(

.""
  .

) (

15-5:

 :



Spinghar

 :
.

 :
.

 :

 :

.

:

:
1841

.

 : :

48

.

 :

 :" "
 .
.

))

  .((

 :
 :.

)))195 (321

:

(1).



Spinghar

(2)"".

(3).

(4).

(5).

(6)"".

(7).

(8).

 (9)

(10)

(11) "".

(12).

(13)"""".

558 1152

)594(.

 (1):
)(

" ".((

 :
)2 (. )

 ( .:

""))((
 :

.((

(3).



Spinghar

 (4).

 :

 (1)

.(2)

(3).

 :

 . " "
..

: :

 :

.

 :

.

 :

.

) ( :

" "
 .

 :



Spinghar

.

 :

.

:

.

 :

:

»«»«

Georg Morgenstierne

Nancy H. Dupree.
 )- (

.
»  

«                                                                                                                            .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .

.
:

:
  HotBird:

  Frequency 11411H
S.R- 27500

FEC- 5/6

Galaxy 25
Frequency 11716 V

S.R- 22000
Galaxy 25
FEC- 1 / 2



Spinghar

  
 :.

) (
  .

  
.

.

 .  .
  .

 . .

.
:

   )(

  
  

)(.
:

.

                
               



Spinghar

.
  :

 !      
.

 :

  .

.
:

-.

.
 ! ..

 ).(
) (.

.
.

.
.

     . .  
 ..

.
  

.
 ! :

.
 :.

 :  
 .
.



Spinghar

 :.

-

.
   .  .

-

 .
 .

 .
 .

-
     .  

 ] . [      .
-  

     .
 .

-
  ] [ .

    .
 .

   
 .

  .
-

 .
-

   .
 .

-  

.
-



Spinghar

 .  .
  
  

 .
-  

 .  
 .

 .
   .

-  

 .
-

      
.

-
    

 .
-.

  .
-

    .
-.

 .
 .

   .

  
 ..

 .



Spinghar

 :

 .
.

 .

.



Spinghar

 :

  

 .

.

.



Spinghar

 :

 .

.



Spinghar

 .
.

 . .
                                                                                            .

 :



Spinghar

  :
))((   .  

 ..

):(
))((.

:
))((.



Spinghar

:
))(( .

.

:
 .))(())((

 .  .

:
))(( .

  ..

:
.

  :
  ))((

.

:



Spinghar

))((
.

:
  .

. .......

 : :
 !

 .



Spinghar

 :
 .

 ...... .........

 :
 .... ..... ......

.
 :

                                                                                                                        ..

-
-
-
-  
-
-  
-
-
-

-)) ((
-)) ((
-)) ((
-)) ((
-)) ((
-
- . . .
-
-
-
-

.



Spinghar

- :      - :   .- :   .-
 :.



Spinghar

  

  

-



Spinghar

-

 !

 !



Spinghar

---.........--)(---
-)(-----

------



Spinghar

NYTT PÅ NYTT

More People
Forced to Flee

Western nations take
less responsibility for the
world’s refugees. While
the total number of
displaced persons is on
the increase, the number
of asylum seekers to the
West continues to sink.

At the start of 2007,
38.4 million people were
displaced in different
parts of the world. Of
this figure, almost two
thirds were internally
displaced in their own
country. At the same
time, the number of
wars and serious
conflicts increased last
year. This is shown by
new figures from the
Norwegian Refugee
Council’s annual status
report on the global
refugee situation,
Flyktningregnskapet
2007.

- The number of
refugees and internally
displaced persons has
increased for the first
time in several years.
The number of wars and
serious conflicts has
increased from 28 to 35,
and the number of
refugees grew by almost
three millions. This trend
is of great concern,
states the Norwegian
Refugee Council
secretary General Tomas
C. Archer.

Fewer asylum seekers
to the West
Despite the worsening
global refugee situation
in 2006, industrialised

nations experienced a
drop in the number of
asylum seekers for the
fifth consecutive year.
Since 2001 the number
of asylum seekers in the
West has halved, with a
decrease of ten percent
from 2005 to 2006.

- The decreasing number
of asylum seekers
reflects the trend that
rich countries increase
their efforts to build
walls to keep people out.
These include both
visible, physical walls,
and less visible barriers
of tougher visa laws and
penalties for airlines who
carry people without
proper identification,
claims Archer.

Ignored situations
The
“Flyktningregnskapet
2007” report also
presents a list of ten
ignored displacement
situations that deserves
greater attention. These
are situations where
national governments
and the international
community have failed in
their duty to give aid
and protection to those
forced to flee.

- For the first time this
list of ignored situations
deals entirely with
internally displaced
persons (IDPs). The ten
countries on the list have
more internally displaced
persons than the total
number of refugees in
exile in the entire world.
In many of these
countries, the
government is behind
attacks which have
driven the people to flee,
Archer explains.

The list of the ignored
IDP situations includes
Burma, Colombia, the
Central African Republic,
DR Congo, Somalia,
India, Iraq, Russia
(Chechnya), Sudan and
Uganda.

The West lets down
UN peacekeeping
efforts
During the past few
years, the UN has
increased its
peacekeeping efforts.
Yet, the organisation
struggles to get Western
nations to provide
soldiers for
peacekeeping operations
in Africa. Rather,
Western nations
prioritise participation in
Nato-led operations in
other parts of the world.
This means that most
soldiers that serve in the
UN operations come
from developing nations;
indeed the countries with
the most soldiers in UN
uniform are Pakistan,
Bangladesh, India, Nepal
and Jordan.

Unbeaten
Afghanistan in
ACC U-15 Elite Cup
semis

KABUL, Nov 29 :
Maintaining their unbeaten
run, Afghanistan inflicted a
crushing defeat on Kuwait in
a match of the Asian Cricket
Council (ACC) Under-15
Elite Cup in Nepal's capital
of Kathmandu.
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The national team emerged
Group-B leader by
registering an easy victory
over the opposition in the
last outing, Afghan Manager
Bashir Khan told Pajhwok
Afghan News over the
telephone from Kathmandu.

Batting first, Kuwait was
skittled out for a meagre 60
in the 20th over - thanks to
aggressive bowling spells
from Hamid and Matiullah
who captured three wickets
apiece. Muhammad Hafiz
also bowled intelligently,
claiming two scalps, the
manager said.

Afghanistan reached the
target - hands down - in the
11th over for the loss of
three wickets only.
Muhammad Anwar rattled
up 30 to guide his squad to
a convincing triumph that
saw them go marching into
the semi-final of the
competition. Hameed won
the Man of the Match award.

The 10 days ACC Under-15
Elite Cup (2007), scheduled
to conclude on December 4,
features Afghanistan, Nepal,
the UAE, Malaysia, Kuwait,
Singapore, Hong Kong,
Oman and Bhutan.

Afghanistan rich
with mineral
resources

Afghanistan has
significant amounts of
undiscovered non-fuel

mineral resources that
could present a great
source of wealth for the
country, says the U.S.
Geological Survey.

A 2007 preliminary
assessment by the
USGS, unveiled in
November 2007 at a
U.S.-Afghan Business
Matchmaking
Conference in
Washington, shows
estimates for copper
and iron ore resources
have the most potential
for extraction in
Afghanistan.

Scientists also found
indications of abundant
deposits of colored
stones and gemstones,
including emerald, ruby,
sapphire, garnet, lapis,
kunzite, spinel,
tourmaline and peridot.

Gold, mercury, sulfur,
chromite, talc-
magnesite, potash,
graphite and sand and
gravel were also listed
as examples of mineral
resources available for
extraction.

"Afghanistan has
abundant known
mineral resources and
also significant potential
for additional,
undiscovered mineral
resources," USGS
scientist Stephen
Peters said in a
podcast.

"A viable mineral
industry is critical to
rebuilding Afghanistan's
natural resource sector
which, in turn, will
contribute to the
country's economic
stability."

USGS scientists
worked alongside the
Afghanistan Geological
Survey between 2004
and 2007 on the
preliminary
assessment.  The
majority of information
on Afghanistan's
mineral resources was
produced between the
early 1950s and
1985.  Until 2001, most
of that data was hidden
and protected by
Afghan scientists.

Since then, the data
has been returned to
the Afghan government
and used to help
scientists with the
recent assessment.

The current
assessment will be
used to attract interest
and investment as the
country works to rebuild
its natural resources
sector.

"Exploration for and
development of mineral
deposits can lead to
industry and commerce
and provide alternative
lifestyles to the Afghan
people," said Peters.
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"A robust mineral
industry provides jobs,
builds infrastructure
and provides
government revenue
which will contribute to
the economic prosperity
and stability in the
country."

Peters said the known
and potential mineral
resources are located
in all the provinces of
Afghanistan.
 ----------------------------

China wins right to
explore Afghan
copper mine

Afghanistan has
chosen a Chinese
bidder to lease a
copper mine which is
possibly the world's
largest, in a contract
that is set to bring in
hundreds of millions of
dollars.

The 30-year lease has
been offered to China
Metallurgical Group
Corporation (MCC) to
develop the Aynak
mine 30 kilometres (20
miles) east of Kabul,
Afghan mines ministry
spokesman said in late
November 2007.

China's commerce
ministry says in a
statement on its
website that MCC, a
state-owned metal
producer and contractor,
and Jiangxi Copper Co.

would jointly develop
the mine.

MCC, expected to sign
a deal in the coming
months, is to invest
around three billion
dollars to explore and
develop the mine,
which will also provide
jobs for thousands of
Afghans.

The Chinese offer beat
bids by Strikeforce, part
of Russia's Basic
Element Group; the
London-based
Kazakhmys Consortium;
Hunter Dickinson of
Canada; and US
copper mining firm
Phelps Dodge.

The Afghan
government would also
earn millions of dollars
in taxation and take a
cut, possibly worth up
to 200 million dollars a
year depending on the
price of copper, of the
annual worth of
production.

In terms of the deal, the
company is expected to
build a coal-fired power
station with 400
megawatt capacity, half
of which would be for
the use of families in
Logar province where
the mine is located.

The company also said
it would build a railway
line from the town of
Hairatan on the Amu
Darya (Oxys River)

bordering Uzbekistan,
through Logar and to
Torkham on the
Pakistan border to
export the minerals.

It added that it would
construct a town near
the mine for 1,500
families. Other spinoffs
would include extra
demand for Afghan coal
and the creation of
small industries using
other metal taken from
the mine, he said.

First discovered in 1974,
the mine is estimated to
contain 11.3 million
tonnes of copper. About
200,000 tonnes could
be extracted a year,
says Afghan Mining
ministry.  -------------------
------------

Norge undertegnet
oljeavtale med
Afghanistan

Utviklingsminister Erik
Solheim undertegnet i
oktober på Norges vegne
en oljeavtale med
Afghanistan.

Vi håper denne avtalen
åpner døren for et
videre samarbeid, og at
vi kan få dra nytte av de
erfaringer Norge har på
dette området, sa
gruveminister Ibrahim
Adel under
undertegningen.

Norske eksperter har
alt bistått Afghanistan
med et utkast til en
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oljelov, som etter
planen skal legges fram
for
nasjonalforsamlingen
innen utgangen av år
2007.

Afghanistan kan ha
betydelige olje- og
gassressurser. Under
den sovjetiske
okkupasjonen på 1980-
tallet ble det startet noe
produksjon, men
kranene er siden
stengt.

Myndighetenes første
mål er å åpne gamle
gassbrønner for å
forsyne hovedstaden
med strøm.

Oljeloven skal sikre
myndighetene full
kontroll over
forvaltningen av
ressursene, men
Afghanistan ønsket
også et langsiktig
samarbeid med Norge.
Det resulterte i avtalen
som ble undertegnet
mandag.

- Det viktigste arbeidet
gjenstår, konstaterte
utviklingsminister Erik
Solheim da han satte
sin signatur på avtalen.

Gjennom oljeavtalen
tilbyr Norge rådgivning
og eksperter som skal
bidra til å utvikle
petroleumssektoren i
Afghanistan. Dette skal
finansieres gjennom det
såkalte Olje for
utvikling-programmet.

De norske ekspertene
skal trene opp afghansk
personell og bistå
under anbudsrunder og
i kontakten med
internasjonale
oljeselskap.

Rettferdig fordeling av
framtidige inntekter og
vektlegging på
miljøspørsmål er også
sentrale tema i avtalen.
Noe kommersielt
samarbeid er derimot
ikke aktuelt, ettersom
ingen norske
oljeselskap hittil har
meldt sin interesse i
Afghanistan.

Miss world 2007

Miss Kina ble kronet Miss
World 2007, mens Miss
Angola ble nummer to, og
Miss Mexico kapret
tredjeplassen.

Den kinesiske Zhang var
skyhøy favoritt foran
finalen i Sanya på den
sørkinesiske ferieøya
Hainan, som er blitt kalt
Kinas svar på Hawaii.
Fjernsynsfolk sa at rundt
to milliarder seere i 200
land fulgte den
direktesendte finalen.

– Jeg ønsker å bruke min
innflytelse som Miss
World og min skjønnhet
til å hjelpe mennesker i
nød, sa 23-åringen etter
seieren. Fyrverkeri
eksploderte over
bygningen der finalen ble
holdt, og der folk hadde
betalt et beløp tilsvarende
opp til 1.650 kroner for
billettene.

Zhang Zilin, som bor i
Beijing og arbeider som
sekretær, beseiret til
sammen 106 konkurrenter
i årets Miss World-finale.
Miss Norway, Lisa-Mari
Moen Jünge fra Molde,
gikk ikke videre fra første
runde i konkurransen i
Kina.

Ny likestillingsminister

Manuela Ramin-Osmundsen
blir ny barne- og
likestillingsminister. Hun var
den store overraskelsen i
ommøbleringen av regjeringen
som ble kunngjort torsdag.

Ramin-Osmundsen er født på
den franske øya Martinique i
Karibia og utdannet jurist i
Frankrike.
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Manuela Ramin-Osmundsen

Osmundsen (44) ble norsk
statsborger for bare to uker
siden, melder VG Nett. Hun
har bodd i Norge i mange år og
er gift med Terje Osmundsen,
som blant annet har en fortid
som statssekretær i en borgerlig
regjering. Selv er hun medlem i
Oslo Ap.
________________________
Benazir Bhutto
assasinated

Ms Bhutto - the first woman
PM in an Islamic state - was
leaving an election rally in
Rawalpindi when a gunman
shot her in the neck and set off
a bomb.

At least 20 other people died in
the attack and several more
were injured

Ms Bhutto, leader of the
Pakistan People's Party (PPP),
had served as prime minister
from 1988-1990 and 1993-
1996, and had been
campaigning ahead of elections
due on 8 January.

The attack occurred close to an
entrance gate of the city park
where Ms Bhutto had been
speaking.

Police confirmed reports Ms
Bhutto had been shot in the

neck and chest before the
suicide bomb.

Benazir Bhutto minutes before
she was killed.

She was buried at her family
mausoleum in Larkana, her
family home.

Afghan National TV in Europe and Northern
America

We are pleased to inform our readers that Afghan
National TV (Radio-Television of Afghanistan) has
started broadcasting in Europe and Northern
America from January 3rd  2008. The channel has
joined the Hotbird Satellite for broadcasting in
Europe and the Galaxy Satellite for broadcasting in
Northern America.

Parameters for Europe:
Frequency 11411H
S.R- 27500
FEC- 5/6

Parameters for Northern America:
Galaxy 25
Frequency 11716 V
S.R- 22000
FEC- 1 / 2

Kaka verdens beste spiller

Brasils og Milans Kaka ble kåret til
verdens beste spiller på en gala i
sveitsiske Zurich.

Tittelen som verdens beste spiller er
plukket ut gjennom en avstemning
blant landslagstrenere og
landslagskapteinere.

Kaka, eller Ricardo Izecson dos Santos
Leite som han egentlig heter, vant
foran argentinske Lionel Messi og
portugisiske Cristiano Ronaldo.

Kaka fikk 1047 stemmer, mens Messi
fikk 504 stemmer og Cristiano Ronaldo
426.

To priser

Det er den andre prestisjetunge prisen
som brasilianeren vinner på kort tid.

Tidligere denne måneden fikk Kaka
Gullballen som deles ut til årets spiller
i Europa.

Han slutter seg nå til sine
landsmenn Ronaldo, Ronaldinho og
Rivaldo som tidligere har gått til topps
i de to kåringene samme år.
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Du store verden!

Hviterussland

Republikken
Hviterussland er et land i
Øst-Europa som grenser
til Latvia i nord, Litauen i
nordvest, Russland i øst,
Polen i vest og Ukraina i
sør. Hviterussland grenser
ikke til noe hav, men har
likevel en havneby og en
del kanaltrafikk.

Nasjonaltnavn:
Respublika Byelarus'

President: Alyaksandr
Lukashenka (1994)

Statsminister: Syarhey
Sidorski (2003)

 Areal: 207 600 km²

Folketall: 10 300 483

Hovedstad og størte by:
Minsk

Mynteenhet:
Hviterussisk rubel (BYR)

Språk: Hviterussisk og
russisk

Religion: Østeuropeiske
ortodokse  80% andre (inkl.
Romerske katolsk,
protestanter,jøder og muslimer)
20%

Beliggenhet: Øst-Europa

Lesekyndighet: 100%

Belize

Belize er et lite land i
Mellom-Amerika ved Det
karibiske hav. Det grenser
til Mexico i nordvest og
Guatemala i vest og sør.
Honduras ligger på andre
siden av Hondurasbukta
75 km unna. Belize var
tidligere kjent som Britisk
Honduras. Navnet Belize
kommer fra elva Belize,
som Belize City, den
tidligere hovedstaden og
landets største by også har
navnet sitt fra.

Statsoverhode: Dronning
Elizabeth II (1952)

Statsminister: Said Musa
(1998)

 Areal: 22 965 km²

Folketall: 294 385

Hovedstad: Belmopan

Største by: Belize City

Mynteenhet: Belize
dollar

Språk: engelsk,spansk,
kreolsk

Religion: Romersk-
katolske 50%,
protestanter 27%, andre
23%

Lesekyndighet:: 94%
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Kultur og underholdning

Rødhette og ulven

Det var en gang en søt liten pike som alle var glad i. Men gamle bestemor var nok aller
gladest i henne, og hun visste ikke alt det gode hun skulle gjøre henne. En gang fikk den
vesle jenta en rød fløyelshette av bestemor. Og den kledde henne så godt at hun støtt
ville gå med den.
Derfor kalte de henne Rødhette.
En dag ropte mor:
"Kom hit, Rødhette! Bestemor er syk og trenger noe å styrke seg på, så nå skal du gå til
henne med kaker og vin. Det er best du går med det samme før det blir for varmt. Nå
må du love å gå pent og forsiktig og holde deg på veien, for ellers kan du falle og slå i
stykker flasken. Og når du kommer inn i stuen til bestemor, må du hilse pent med det
samme, og ikke kikke rundt i alle krokene først."
Rødhette lovet alt det mor ba om, og så gikk hun.
Bestemor bodde i en liten stue inne i skogen, en halv times vei fra landsbyen. Da
Rødhette var kommet et lite stykke inn i skogen, møtte hun ulven. Men hun visste ikke
for et stygt dyr ulven var, så hun ble ikke det grann redd.
"God dag, Rødhette," sa ulven.
"God dag," sa Rødhette.
"Hvor skal du hen så tidlig, Rødhette?"
"Jeg skal til bestemor." "Hva har du i kurven din?"
"Kaker og vin. Vi bakte i går, og nå skal bestemor få litt godt, for hun er syk og ligger til
sengs."
"Hvor bor bestemor, da?"
"Du vet der de tre store eiketrærne står, et stykke lenger inn i skogen?" sa Rødhette.
"Den stua som står under eiketrærne, er bestemors."
Ulven sa ikke noe mer, men den tenkte for seg selv: "Dette skal riktig bli en godbit for
meg!"
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Den slo følge et stykke, og så sa den:
"Se på alle de nydelige blomstene, Rødhette! Du ser jo ingen ting når du går slik rett
bortover veien. Jeg tror ikke du hører fuglesangen engang! Du går akkurat som du skulle
på skolen."

Nå begynte Rødhette å se seg omkring. Hun så sommersolen som danset mellom trærne,
og alle de vakre blomstene som vokste tett i tett der inne.
"Jeg vil plukke en bukett til bestemor, så blir hun nok glad," tenkte hun. "Det er så tidlig
ennå, så jeg kommer sikkert hjem før det blir mørkt."
Og så gikk hun bort fra veien og innover i skogen for å plukke blomster. Hver gang hun
hadde tatt en, syntes hun at en enda penere sto litt lenger borte. Den måtte hun også
ha, og slik kom hun dypere og dypere inn i skogen.
Men ulven gikk like til bestemors hus og banket på.
"Hvem er det?" spurte bestemor.
"Det er Rødhette som kommer med vin og kaker til deg. Lukk opp!" sa ulven.
"Trykk bare på dørklinken," sa bestemor, "for jeg orker ikke å stå opp."
Ulven trykket på klinken, og døren sprang opp. Uten å si et ord fór den like bort til
sengen og slukte hele bestemor. Så tok den på seg klærne hennes, satte nattkappen på
hodet, la seg i sengen og trakk omhenget godt for.
I mens gikk lille Rødhette ute i skogen og plukket blomster. Da hun hadde plukket så
mange at hun ikke kunne bære flere, husket hun at hun skulle gå like til bestemor. Hun
skyndte seg videre, og det varte ikke lenge før hun kom til den vesle stuen under
eiketrærne. Døren sto åpen, og det syntes hun var rart. Men da hun kom inn i stuen
syntes hun det ble enda rarere, ja nesten litt uhyggelig. For ellers pleide det å være så
morsomt og hyggelig hos bestemor.
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"God morgen!" ropte hun, men ingen svarte. Omhenget var trukket for sengen, og da hun
ikke hørte noen verdens ting, gikk hun bort og trakk det fra. Der lå bestemor!
Nattkappen hennes var trukket helt ned over ansiktet, og hun virket så underlig.
"Men bestemor, hvorfor har du så store ører?", spurte lille Rødhette forskrekket.
"For at jeg kan høre deg bedre, barnet mitt."
"Men bestemor, hvorfor har du så store øyne?"
"For at jeg kan se deg bedre."
"Men bestemor, hvorfor har du så store hender?"
"For at jeg kan gripe fatt i deg."
"Men bestemor, hvorfor har du så stor munn?"
"For at jeg kan ete deg!"
Og så fór ulven opp av senga og slukte stakkars vesle Rødhette.
Nå var ulven så mett at den nesten ikke kunne røre seg. Derfor la den seg opp i sengen
igjen og sovnet. Og den snorket så høyt at en jeger som gikk forbi, hørte det. "Kjære,
at den gamle kona snorker slik da?" tenkte han. "Jeg får nok gå inn å se om det er noe i
veien med henne."
Så gikk han inn i stuen, og da han kom bort til sengen, fikk han se ulven som lå der.
"Jasså," sa han, "er det slik det henger sammen! Det var riktig godt jeg fant deg, for
jeg har lett lenge etter deg, styggen."
Han ville til å skyte, men så kom han til å tenke på at ulven kanskje hadde slukt
bestemor. Tenk om han kunne redde henne! Han la fra seg børsa og tok fram en stor
kniv. Og så ga han seg til å skjære opp magen på ulven mens den lå der og sov. Han hadde
ikke gjort mer enn et par snitt, da den røde hetten stakk fram. Han skyndte seg å gjøre
et par snitt til, og der sprang vesle Rødhette ut av magen på ulven.
"Å, jeg var så redd, så redd!" sa hun. "Det var så skrekkelig mørkt inne i ulven!"
Så kom gamle bestemor fram. Hun levde ennå, men det var nesten ikke pust igjen i



Spinghar

henne. Nå hentet Rødhette noen digre steiner, som de fylte maven til ulven med. Da
ulven våknet, ville den springe sin vei, men steinene var for tunge, så den ramlet over
ende og døde.
Nå ble de vel glade alle tre! Jegeren tok ulveskinnet og gikk hjem. Bestemor spiste
kakene og drakk vinen som Rødhette hadde med i kurven, og da følte hun seg straks mye
bedre. Men vesle Rødhette tenkte: "Jeg skal aldri mer det jeg har lovet mor, for da går
det bare galt!"
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Matoppskrifter

Gaffelkaker

Antall porsjoner: 40

Ingredienser:
12 dl hvetemel
4 dl sukker
500 g smør
1 egg

Fremgangsmåte:
Bland mel, sukker, smør i små terninger og egget til en smidig deig. Bruk gjerne en kjøkkenmaskin.

Bland gjerne deigen med ½ til 1 dl finhakkede rosiner. Trill deigen til små kuler. Legg dem på en smurt
plate. Trykk kakene ned med en gaffel, slik at de får et in mønster. Smør kakene med litt smeltet smør,
og strø over med perlesukker.

Stek kakene midt i ovnen ved 175 grader i ca 10 minutter.
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Kultur og underholdning

1. Hva heter provinshovedstaden i Balkh?
2. Hva heter Olje- og energiministeren i
Norge?
3. Hva er den kjemiske formelen for vann?
4. Hvilket lag vant tippeligaen i år?
5. Hvilket land er Egil Olsen trener for?
6. Hva heter hovedstaden i den
Dominikanske republikken?
7. Hvilken norsk by blir også kalt rosenes
by?
8. Hvem er den nye likestillingsministeren
i Norge?
9. Hva heter verdens største passasjerfly?
10.Hvem vant idol 2007?
11.Hvilket land kommer skuespilleren
Antonio Banderas fra?
12.Hvilket parti er Lars Sponheim leder for?
13.Hvilken Bollywood diva gjorde
en ”come back” med filmen Ajaa Nachle?
14.Hvem er Siri Lill Mannes?
15.Hva heter Oslos nye ordfører?
16.Hva er RTA forkortelse for?
17.Hvem ble kåret til verdens beste
fotballspiller 2007?
18.Hvem vant håndball VM for kvinner?
19.I hvilken by har den afghanske tv-
kanalen Shamshad TV sitt hovedkvarter?
20.Hva heter Frankrikes nye president?
Svarene finner du på side 34.

Hvor mye vet du?

0-5 riktige
Det blir nok ingen gave
fra julenissen på deg i år,
gitt!

15-20 riktige
Ho,Ho, Ho! Du får
herved æren av å være
julenisse for en dagJ

10-15 riktige
Ikke så verst, du blir nok
en flink liten hjelper for
julenissenJ
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Kultur og underholdning

Fasit på side 32.

5. Hvilken by?

-
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   2. Jorda rundt

Hva går jorda rundt
og står i et hjørne?

4. Den amerikanske presidenten

Den 22. og 24. presidenten i USA hadde
samme mor og samme far, men var ikke
brødre. Hvordan kan dette ha vært mulig?

1. Heis

En mann bodde i 20. etasje i et høyt
boligkompleks. Hver morgen tok han heisen
fra leiligheten sin og ned til utgangen i 1.
etasje. Han gikk på jobb og kom på hjem igjen
på ettermiddagen. Da tok han som vanlig
heisen fra 1. etasje og opp til 8. etasje, gikk av
og gikk videre trappene opp til 20. etasje.

3. Telefonkatalog

I en by i Texas har 5% av befolkningen
hemmelig telefonnummer. Hvis du velger
100 vilkårlige telefonnummer ut av denne
byens telefonkatalog, i gjennomsnitt, hvor
mange av disse ville vært hemmelige
nummer?
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Kultur og underholdning

Ny Porsche, kr. 5,000

En mann satt og leste avisen
ved frokostbordet da han ser en
interessant annonse som lyder

"Ny Porsche, kr. 5,000"

Mannen synes dette virket
utrolig og regnet med at det var
en spøk, men tenkte for seg
selv "Det er verdt et forsøkt".

Så han drar til adressen og spør
damen som åpner om å få se på
bilen hun har til salgs.

Hun viser ham bilen, og han får
se en nydelig rød Porsche.

- Utrolig, utbryter mannen. -
Kan jeg få prøve den en tur?

- Greit, svarer damen.

Mannen tar seg en prøvetur og
mot all formodning fungerer
den helt perfekt. Når han
kommer tilbake til huset spør
han hvorfor hun skal selge
bilen så billig.

Damen sier med latter i
stemmen:

- Mannen min stakk nylig av
med sekretæren sin og sa at jeg
kunne beholde huset og
møblene, men at jeg skulle
selge Porschen og sende han
pengene.

J JJJJJJJJ J

A man was crossing a road
one day when a frog called
out to him and said, "if you

kiss me I will turn into a
beautiful princess." He bent
over, picked up the frog, and
put it in his pocket.

The frog spoke up again and
said, "If you kiss me and
turn me back into a beautiful
princess, I will tell everyone
how smart and brave you are
and how you are my hero."
The man took the frog out of
his pocket, smiled at it, and
returned it to his pocket.

The frog spoke up again and
said, "if you kiss me and
turn me back into a beautiful
princess, I will be your
loving companion for an
entire week." The man took
the frog out, smiled at it and
returned it to his pocket.

The frog then cried out, "If
you kiss me and turn me
back into a beautiful
princess, I will stay with you
for a year and do
ANYTHING that you
want." Again the man took
the frog out, smiled at it, and
put it back into his pocket.

Finally, the frog asked,
"what is the matter? I've told
you I'm a beautiful princess
that I will stay with you for
a year and do any thing that
you want. Why wont´ you
kiss me?"

The man said, "look I'm a
computer programmer. I
don't have time for a
girlfriend, but a TALKING
FROG IS COOL."
J JJJJJJJJ J

The Los Angeles Police
Department (LAPD), The
FBI, and the CIA are all
trying to prove that they
are the best at
apprehending criminals.
The President decides to
give them a test. He
releases a rabbit into a
forest and each of them
has to catch it.

The CIA goes in. They
place animal informants
throughout the forest.
They question all plant
and mineral witnesses.
After three months of
extensive investigations
they conclude that
rabbits do not exist.

The FBI goes in. After
two weeks with no leads
they burn the forest,
killing everything in it,
including the rabbit, and
they make no apologies.
The rabbit had it coming.

The LAPD goes in. They
come out two hours later
with a badly beaten bear.
The bear is yelling:
"Okay! Okay! I'm a
rabbit! I'm a rabbit.

God til å regne

Læreren: - Alle matematikkstykkene dine er
jo riktige! Det pleier de ikke å være.
Eleven: - Det er fordi pappa er så syk at han
ikke kunne hjelpe meg.


