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Løsning gåter:
a) Ilden.  b) Pusten.  c) Løvet.  d) Synne!
Løsning Hvem ser han på bildet:
  Hans egen sønn.
Løsning Trafikk forseelse:
Kvinnen var fotgjenger.
Løsning Hva er sammenhengen: Hvert ord inneholder 3 bokstaver som følger rett etter
hverandre i alfabetet. (Se grønn utheving: STUDENT - DEFINITIV - FØRST - SNOP -
AFGHANISTAN

Løsning Alder: Min sønn er 37 år og jeg er 73 år.

Løsning hvor mange måneder? 12. Alle måneder har minst 28 dagerJ

Løsning Hvilket land: Italia

Svar:
1) Aibak 2) Liv Signe Navarsete 3) New York 4) Mohammad Rahim Khoram 5) Østerrike og
Sveits 6) Nikosia 7) Japan 8) NRK 9) Barack Obama 10) Rania 11) Kristiansand 12) Cristina
Fernandez de Kirchner 13) Snøhetta AS 14) Et lysår er 9 500 000 000 000 kilometer 15)
Harald Zwart  16. Au 17) Beijing 18) Maria Haukaas Storeng 19)Spania 20) Stavanger
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Celebrated Afghan Musician Farhad Darya is UNDP

National Goodwill
Ambassador

Celebrated musician,
artist and human rights
activist Farhad Darya has
been appointed the UNDP
National Goodwill
Ambassador for
Afghanistan. This was
announced by the UNDP
Resident Representative
in Afghanistan, Bo
Asplund.

Farhad Darya is one of
the most influencial
Afghan musicians since
the mid 80s, and has been
a pioneer for creativity,
love and change in
Afghan contemporary
music. He is one of the
few Afghan artists who
have succeeded in giving
a new shape to the
traditional structure,
composition and voice in
Afghan music. Yet his
work and contributions
make him more than only
a great musician. He is a
human rights activist and
has been involved in
various national and
international projects and
activities promoting rights
of under- privileged
groups.

Addressing newspersons,
the UNDP Resident
Representative in
Afghanistan said, "
UNDP is honoured to
have Darya as part of its
family. One of the best
role-models to the present

generation of Afghans,
Darya has used his songs
and his personality to
introduce Afghanistan to
the world not as a country
of conflict and
desperation but a country
of hope and inspiration.
We very much look
forward to working with
Darya to promote the
messages of peace and
development all across
the country."

Farhad Darya

Darya has written and
sung a remarkable array
of songs in all major
Afghan and some other
languages such as Urdu
and English. He has
always strived to bridge
the hearts. His music
reelects the freedom and
unity of Afghanistan. His
throat is the larynx of all
Afghans and his voice is
the messenger of affection
and love. He has won
numerous prestigious
awards for his
 work in music and
Human rights across the
globe. He received the
National Human Rights

Award 2006 in Kabul for
his activism for the
promotion of rights of the
underprivileged.

In November 2007 Darya
joined the UNDP’s
compaign for the
Elimination of Violence
Against Women to
promote greater
awareness and engage the
public, particularly
students and youth and
encourage them to take
active part in the
compaign. His call to the
public to join this
compaign appealed to
many Afghans. Darya
called upon men to join
the compaign as change
amkers and critical
partners in the efforts to
end violence against
women. His presence in
the compaign met with
significant rsponse from
the government , the
students community,
academia, international
community ande wider
public.



MCIT signs the contract
for establishment of
National Data Center

The signing Ceremony
was held in the
Conference room of the
Ministry of
Communications and
Information Technology
today on Monday July 07,
2008 and the contract was
signed between Ministry
and the GTR (Grand
Technology Resources)
Malaysian based
Company.

National Data Center will
be the only place where
governmental documents
and information will be
saved and kept
electronically in the
country said H. E.
Minister Sangin during
the signing of this project.

H. E. Minister Sangin
added that the Ministry of
Communications and IT
signs the contract with
GTR the Malaysian based
company after transparent
international bidding
process and finally the
contract was awarded to
them.

The GTR is required to
equip the National Data

Center and implement the
project within the six
months at a total cost of
4.5 million USD.

The aforementioned
money will be paid from
the development budget
of the Ministry provided
by the Ministry of
Finance.

After the establishment of
the National Data Center,
all documents and
information of
government agencies will
be saved electronically,
and these agencies will be
connected with each other
by optical fiber and
through this way they will
be able to have access to
related databases located
in the center.

Afghan minister of
Communication adn
Information Technology

National Data Center is
the only place for keeping
and saving the essential

documents of the country
where documents are
saved electronically and it
is one of the reliable
places for saving essential
information of the
government and
meanwhile one of the
important infrastructures
of the Information
Technology in the
country.

Ministry's officials say
that by creation of this
center, the existing
administrations of the
government will be
improved and the
bureaucracy will be
avoided and the efficiency
of the government
agencies will be
increased.

Minister of
Communications and IT
Amirzai Sangin
participated in World
Congress on
Information
Technology 2008,
Kuala Lumpur Malaysia
16-22 May 2008
A delegation from
Afghanistan led by
Minister of
Communications and IT
Amirzai Sangin
participated in World
Congress on Information
Technology 2008, Kuala



Lumpur Malaysia 16-22 May 2008, which
held once every two years, the WCIT is a
premier global ICT forum that brings
together global leaders in business,
government and academia. Often billed as
the Olympics of ICT, it impacts global
economic and social development through
the exchange of policies and ideas on
technology. The delegation has participated
in a number of discussion panels and
bilateral meetings during the event.

Minister Amirzai Sangin participated in the
Strategy Council and Steering Committee
meetings of GAID (Global Alliance for ICT
and Development) that focused on issues of
Access and Connectivity, particularly for the
Asian and Island States as well as Innovative
Funding Mechanisms for the implementation
of the ICT infrastructure, services and
applications.

Minister Amirzai Sangin participated in
another important ministerial panel where
ICT Ministers from Malaysia, Myanmar,
Brunei, Maldives, Papua New Guinea and
Pakistan met for the first time to discuss
implementation plans and future direction of
shaping government policy to support
efficient, effective and transparent
governance The Asia-Pacific e-Gov Forum
was the first forum of its kind in the region
to bring together ICT Ministers, industry
leaders, public sector decision makers, civic
society thought-leaders and marginalised
groups from the region to discuss the
development of e-Governance in the region.

Source: http://www.mcit.gov.af/

Spansk Jubelkveld i Wien

Fernando Torres ble den store helten da Spania og
Tyskland
møttes til finale i EM 2008.
Etter mange spennende kamper var det til slutt

Spania og Tyskland som møttes for å avgjøre
hvilket land i Europa som er den beste
fotballnasjonen.
Spanjolene kom til finalen etter å ha slått ut store
fotballnasjoner som Italia i kvartfinalen og EMs store
overraskelse Russland i semifinalen, mens Tyskland
kjempet
seg til finalen etter å ha slått ut Portugal og Tyrkia.

Spanjolene jubler etter 1-0 seieren mot Tyskland

Begge lag serverte en heller tam finale, men Spania
var
best hele veien.
Det var Fernando Torres’ scoring i det 32. minutt som
til slutt
ga spanjolene seieren. Spanjolene klarte å holde 1-0
ledelsen
i andre omgang, og kunne etter 90 minutter slippe
jubelen løs.

Åslaug Haga Trekker seg
Den profilerte SP-lederen og Olje-og
energiminster Åslauag Haga trakk seg som
minister og partileder.
Haga er den andre statsråden på fire måneder
som forsvinner fra Stoltenberg-regjeringen.
Tidligere i år måtte likestillingsminister
Manuela Ramin Osmundsen trekke seg fra
sitt verv som følge av barneombudssaken.
Hele syv statsråder har forsvunnet fra
regjeringen på tre år.



Åslaug Haga

Omrokkeringer i regjeringskabalen

Hagas avgang som minister resulterte i
omfattende omrokkeringer i regjeringen.
Etter statsråd med kongen den 20.juni, kunne
statsminister Jens
Stoltenberg presentere de nye ministrene.
Lars Peder Brekk tok over som landbruksminister,
mens Terje Ris Johansen
ble arvtakeren til Åslaug Haga. Sylvia Brustad byttet
departement og er den nye nærings- og
handelsministeren, mens Bjarne Håkon Hansen tar
over for henne og er den nye helse- og
omsorgsministeren. Dag Terje Johansen ble
arvtakeren til Bjarne Håkon Hansen og er den nye
arbeids- og inkluderingsministeren.
Etter et enormt mediekjør ble Haga sykemeldt først,
og valgte deretter å trekke seg fra sine verv som
partileder og olje- og energiminister.

Friends-stjerne saksøkt

Matt LeBlanc må møte sin tidligere agent i
retten.

Camille Cerio, den tidligere agenten til den
amerikanske skuespilleren Matt
LeBlanc(40), mest kjent for sin rolle som
Joey i TV-serien «Friends» , skal ikke ha
mottatt lønn av stjernen, ifølge IMDB.
Nå saksøker Cerio Friends-stjernen for
kontraktbrudd og hevder at skuespilleren
skylder henne en million dollar.

Matt Le Blanc

LeBlanc mener å ha betalt Camille mer enn
200.000 dollar, men ifølge den tidligere
agenten er beløpet betydelig mindre enn det
LeBlanc tjener på rettighetene til serien
«Friends» og «Joey».



Victory of Afghan National cricket team

Hundreds of people packed Kabul
international airport to welcome the Afghan
cricket team back home after it came first in
the Division 5 final of the World Cricket
League held in Britain. Afghanistan beat home
team Jersey in a dramatic two-wicket win in

the final in a match which forms part of the
qualification pathway to the 2011 World Cup.

The victory is a major sporting boost for war-
torn Afghanistan.

Afghan President Hamid Karzai congratulated
the team and the people of Afghanistan on
their victory, calling the winning cricketers a
cause for "pride."

"With this victory, the Afghan cricket team
showed that despite the decades of war, and
economical problems, Afghans can still be
victorious", Karzai was quoted as saying in a
statement issued by presidential palace.

Hundreds of men mostly dressed in Afghan
traditional clothes and waving Afghan red-
black-green flags waited for hours at Kabul
international airport for the team's arrival.

T
he afghan cricket team

The crowd burst into a storm of applause and
cheering when the team appeared at the
terminal gate and the team's coach, Taj Maluk
Mangal, lifted up the cup.

"Long live Afghanistan," "Long lives our

Dima Bilan sjarmerte Europa

Årets Eurovision Song Contest
gikk av stabelen i Beograd
lørdag den 25.mai.
Etter en spennende finalekveld
med artister fra 25 forskjellige
land var det til slutt den russiske
artisten Dima Bilan og hans
bidrag ”Believe” som stakk av
med seieren.
Ukraina, Hellas og Armenia
kom på henholdsvis andre,
tredje og fjerde plass, mens hele
Norges Maria Haukaas Storeng
og hennes bidrag ”Hold on be
strong” kom på en femte plass,
mens Sveriges Charlotte Perelli,
som var blant
forhåndsfavorittene måtte nøye
seg med en 18.plass.

Neste års Eurovision Song
Contest vil etter all
sannsynlighet holdes i den
russiske hovedstaden Moskva.

Russerne feirer seieren

Spinghar.org



cricket team," supporters chanted as many
danced the national anthem played by drums
and trumpets, a traditional way of celebrating
victories.

Afghanistan also beat Japan, Nepal, Bahamas
and Botswana during the eight-day
tournament.

Afghanistan and Jersey now qualify for the
fourth division of the World Cricket League,
to be held in Dar es Salaam, Tanzania, in
October, putting the Afghan team one step
closer to qualification for the ICC Cricket
World Cup 2011.

Further stages will follow in Argentina and the
United Arab Emirates leading to the top four
associate or affiliate teams in the world
booking their places at the World Cup to be
staged in Bangladesh, India, Pakistan and Sri
Lanka. Those four will join the 10 full
members to decide the top one-day side in the
world.

Cricket was not known in Afghanistan until
the Soviet invasion forced many Afghans to
take refuge in neighbouring Pakistan and settle
there for decades.

 After the fall of the Taliban regime in late
2001 in a US-led invasion, the cricket
federation was established and the national
team has taken part in several regional
matches.

Cricket in Afghanistan

Cricket has been popular in Afghanistan
since Afghan refugees in neighbouring

Pakistan - a country in which cricket is the
national sport - watched the game then,
when they returned to Afghanistan following
the fall of the Taliban regime, brought back
the game with them.

In neighbouring countries, such as Pakistan
and India, cricket is huge, almost like a
religion, and it could go that way in
Afghanistan.

There are cricket leagues across 16 of
Afghanistan's 21 provinces (one of the teams
is a British military team), and almost all of
the players are Afghan except those from the
British military cricket team. The British
embassy, and several English teams, donated
kit to the Afghans and the English Cricket
board has donated six cricket sets now in use
in Kabul.

Now, Afghanistan even has its own cricket
team, and it is desparate to play against the
like of England, Australia, India,
Pakistan,West Indies and Sri Lanka in the
2011 Cricket World Cup.

Hun er universets vakreste!

Natt til mandag den 14. juli gikk den 57.
Miss universe konkurransen av stabelen i
Nha Trang i Vietnam.

80 skjønnheter fra hele verden deltok i
kåringen, men det var til slutt den latinske
skjønnheten Dayana Mendoza fra Venezuela
som ble kronet til universets vakreste. Hun
blir altså den 5. skjønnheten fra det
latinamerikanske landet som kan smykke seg
med tittelen ”Miss Universe” .



22 år gamle Dayana har ambisjoner om å bli
interiørdesigner, og er i tillegg interessert i
fotografi og reklame. Hun får nå et hektisk
år foran seg med å jobbe for forskjellige
veldedighetsorganisasjoner og besøke
utvalgte land i verden.

 Hele 4 av 5 i topp 5-listen kommer fra
samme kontinent. Miss Colombia, Taliana
Vargas kom på andre plass, den
dominikanske republikkens representant,
Marianne Cruz, kom på tredje plass, mens
skjønnheten fra Russland, Vera Krasova
kom på tredje plass. Mexicos representant,
Elisa Najera tok femte plassen.

Jackie Chan får eget museum.

Den 54-årige filmstjernen, Jackie Chan, mest kjent i
vesten for Rush Hour-filmene  får eget museum som
skal stå ferdig i 2009.

Ifølge Chans hjemmeside, skal museet bygges i
Shanghai og stå klart neste høst.

Museet skal inneholde effekter og kostymer fra Chans
filmer, samt bilder og andre gjenkjennelige gjenstander.

Shakira får en halv milliard

Den colombianske verdensstjernen
Shakira skifter plateselskap, og blir en
halv milliard kroner rikere.

31-åringen dumper plategiganten Sony
BMG, til fordel for den storsatsende
konsertarrangøren Live Nation.
Tidligere har Live Nation sikret seg
avtaler med store artister som U2,
Madonna og rapartisten Jay-Z.

Shakira

For å bytte til Live Nation får Shakira
ifølge The New York Times mellom 70
og 100 millioner dollar - rundt 500
millioner kroner.
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Benin

Republikken Benin tidligere kjent som
Dahomey (inntil 1975) eller Dahomania
ligger i Vest-Afrika, og grenser til Togo i
vest, Nigeria i øst og Niger og Burkina
Faso i nord. Den korte kystlinjen i sør fører
til Bight of Benin. Hovedstaden er Porto-
Novo, men regjeringen holder til i
Cotonou.

Nasjonaltnavn: Republique du Benin

President: Yayi Boni (2006)

Areal: 110619 km2

Folketall: 8 078 314

Hovedstad: Porto-Novo

Andre store byer: Parakou, Djougou

Mynteenhet: CFA Franc

Språk: Fransk (offisiell), Fon, Yoruba, og
diverse stammespråk

Religion: indigenous 50%, Kristendom
30%, Islam 20%

Lesekyndighet: 41% (2000

Bhutan

Kongedømmet Bhutan er et land i
Himalaya, lukket inne mellom India og
Kina. Landet er til en viss grad økonomisk
og politisk avhengig av India. Inntil 1961
var landet lukket for tilreisende, og
fremdeles er turismen kontrollert.

Statsoverhode: Kong Jigme Khesar
Namgyal Wangchukin (2006)
Statsminister: Lyonpo Jigme Thinley
(2008)

Areal: 47,000 km2

Folketall: 2 327 849

Hovedstad: Thimphu

Mynteenhet: Ngultrum

Språk: Dzongkha

Religion: Lamaistic Buddhisme 75%,
Indisk- and Nepalesisk Hinduisme 25%

Lesekyndighet: 42%
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Gåter

a) Gi meg noe å 'spise' og jeg lever videre,
gi meg noe å 'drikke' og jeg dør. Hvem er
jeg?

b) Lett som en fjær, men ingen greier å
holde meg særlig lenge. Hvem er jeg?

c) Tramp på de levende og du hører ikke
en lyd, gå over de døde og de klager og
klynker. Hvem er de?

Trafikk forseelse?
En kvinne uten førerkort svinger til høyre
inn i en gate mot skiltet  "høyresving
forbudt". Da hun kommer til neste veikryss
svinger hun inn i en enveiskjørt gate, til
tross for tydelig skilting om at dette ikke er
tillatt. En politikonstabel ser hele
hendelsesforløpet, men foretar seg
ingenting. Hvordan kan dette ha seg?

d) Synnes mor har tre barn. Det første kalte
hun Tulla og det neste Prikken. Hva heter
hennes tredje barn?

Alder
Jeg er pensjonist. Hvis du
bytter om tallene i min
alder, får du alderen på
sønnen min. For ett år

siden var jeg dobbelt så
gammel som ham.
Hvor gamle er vi to i
dag?

Hvor mange måneder?
Noen måneder har 31,
dager, noen har 30 dager,
men hvor mange har 28
dager?

Hvilket land?

- S +  - NN + LIA

Hva er sammenhengen?

Det er en sammenheng mellom ordene
som er listet nedenfor. Klarer du å finne ut
hva som er fellesnevneren for dem?
Ordene er:
STUDENT - DEFINITIV - FØRST -
SNOP - AFGHANISTAN.

Hvem ser han på bildet?

En mann ser på et fotografi og sier:
"Av brødre og søstre har jeg ingen,
men den mannens far er sønn til min
far." Hvem var på bildet?
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Fartskontroll
En politimann tok
fartskontroll. Han kjedet
seg veldig fordi det ikke
var noen som kjørte for
fort. Så kom det plutselig
en som kjørte for fort.
Politimannen stoppet han
og sa:
- Jeg har ventet lenge på
deg. Mannen svarte kjapt:
- Jeg kom så fort jeg
kunne.

Orangutangen
En arbeidsløs mann
prøvde fortvilet å få seg
jobb. Til slutt fikk han
jobb som orangutang i en
dyrehage. Den ekte
orangutangen var nemlig
død, og dyrehagen klarte
ikke å få tak i en ny.
Første dag på jobben fikk
mannen utlevert et
orangutang-kostyme og
fikk beskjed om å svinge
seg fra tre til tre. Dette
gikk bra en lang stund,
men plutselig brakk en
gren så mannen falt ned i
tiger-gården. Straks kom
tre tigre knurrende mot
ham.
- Hjelp, de spiser meg!,
skrek mannen. Da hvisket
den ene av tigrene:
- Hold kjeft, ellers mister
vi jobben hele gjengen.

A man is about to die
As he lay on his deathbed,
the man confided to his
wife, "I cannot die
without telling you the
truth. I cheated on you
throughout our whole
marriage. All those nights
when I told you I was
working late, I was with
other women. And not
just one woman either,
but I've slept with dozens
of them."

His wife looked at him
calmly and said, "Why do
you think I gave you the
poison?"

Newest son-in-law
A very successful
businessman had a
meeting with his new son-
in-law. "I love my
daughter, and now I
welcome you into the
family," said the man. "To
show you how much we
care for you, I'm making
you a 50-50 partner in my
business. All you have to
do is go to the factory
every day and learn the

operations."

The son-in-law
interrupted, "I hate
factories. I can't stand the
noise."

"I see," replied the father-
in-law. "Well, then you'll
work in the office and
take charge of some of the
operations."

"I hate office work," said
the son-on-law. "I can't
stand being stuck behind a
desk all day."

"Wait a minute," said the
father-in-law. "I just make
you half-owner of a
moneymaking
organization, but you
don't like factories and
won't work in a office.
What am I going to do
with you?"

"Easy," said the young
man. "Buy me out."

Kontakt annonse
En ensom mann ville så
gjerne ha en kone. Derfor
satte han en annonse i
avisen:
"Kone søkes"
Neste dag fikk han
massevis av brev, på alle
brevene sto det:
"Du kan godt få kona mi"

En gammel dame gikk til legen og
spurte:
- Hvorfor får jeg alltid vondt i det
ene øye når jeg drikker kaffe?
Legen: - Du burde kanskje ta ut
skjeen før du begynner og drikke.
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Hans og Grete

En fattig tømmerhugger bodde i en liten hytte med kona og de to barna sine. Hytta lå like ved skogkanten.
Foreldrene var så fattige at de besluttet å sette barna ut i skogen. De hadde ikke råd til å ha dem hjemme lenger.

Barna hørte hva foreldrene hadde i sinne, og Hans klatret ut av vinduet for å samle små kiselsteiner. Da
foreldrene førte barna ut i skogen, slapp han steiner ned på bakken der de gikk. Slik kunne de lettere finne veien

hjem når foreldrene gikk fra dem. Han passet hele tiden på at foreldrene ikke så hva han gjorde.

Da de var kommet dypt inn i skogen, gjorde foreldrene opp ild og sa til barna sine: "Legg dere her. Vi går inn i
skogen etter ved, og er tilbake om en stund." Men da det var blitt mørkt, hadde foreldrene ennå ikke kommet
tilbake, og Grete var så redd. Litt etter kom månen frem, og i lyset fra den skinte kiselsteinene i mørket. Og da
Hans og Grete fant veien hjem, ble foreldrene glade, selv om de ikke hadde råd til å la dem bo hjemme.

Om morgenen fikk barna et stykke brød hver, og igjen tok foreldrene dem med dypt inn i skogen. Denne gang
smuldret Hans opp brødet og strødde på bakken, slik at de skulle finne veien hjem. Men da mørket falt på, og
månen tittet frem, hadde småfuglene spist alle brødsmulene. Barna prøvde forgjeves å finne veien ut av skogen,
og de forvillet seg stadig dypere inn i den. Til slutt kom de til et pepperkakehus med vinduer av sukkerglasur.
Hans brakk et stort stykke av taket, og Grete tok en bit av vinduet. Da hørtes en stemme innefra: "Knekke,
knekke, knas, knas, hvem knekker biter av huset mitt?" "Det er vinden", ropte barna. Da gikk døren opp, og en
stygg, gammel kone kom ut. "Vær ikke redde, kjære barn. Kom inn, så skal dere få mat og en deilig seng å sove
i," sa kona. Men hun var egentlig en slem heks.

Hans og Grete fikk deilig gåsestek, og siden la de seg til å sove.  - Heksens plan var å spise dem. Neste morgen
plasserte hun Hans i et bur for å fete ham opp. Grete måtte lage masse god mat til Hans, men selv fikk hun
nesten ingenting å spise. Hver morgen sa heksen: "Vis meg fingeren din, Hans." Hver gang holdt Hans fram et
avgnaget kjøttbein, og heksen undret seg over at han ikke ble fetere. Da hun ikke hadde tålmodighet til å vente
lenger, sa hun til Grete: "Skynd deg ut etter vann, ditt dovendyr. Jeg har satt på ovnen. Pass på at den ikke blir
for varm!" "Hvordan gjør man det? Vis meg!" sa Grete. "Dumme gås," sa heksa, og krøp inn i ovnen. Grete
skyndte seg å stenge ovnsdøren. Hun låste Hans ut av buret, og de gav seg på hjemvei. Faren deres hadde sørget
og tenkt mye på barna sine. Kona hans var død i mellomtiden. Hans og Grete hadde med seg mange skatter hjem
fra huset til heksa. Og siden levde de lykkelig sammen med faren alle sine dager.
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Baklava
Baklava er en velkjent dessert i landene rundt middelhavet og Midtøsten. Hvert land i regionen har satt
sitt eget preg på desserten.

Ingredienser

500 g filodeig
150 g usaltet smør smeltet
200 g hakkede valnøttkjerner

200 g hekkede pistasjnøtter

150 g hakkede mandler
3 ss sukker
1/2 ts malt kanel
250 g sukker
2 ss sitronsaft
2 ss honning
2 1/2 dl vann
3 hele nellik
1 kanelstang

Slik gjør du:

Tin filodeigen (dersom den er frossen), men legg den mellom et fuktig kjøkkenhåndkle så den ikke
tøreker inn. Bland nøtter sukker og kanel. Pensle en langpanne med litt smør. Legg en plate filodeig i
langpannen og pensle dette med smør. Pensle 3 lag til og legg dem oppå hverandre. Brett inn
deigendene på den korte siden. Legg på halvparten av fyllet og dekk dette med ytteligere 4 lag
smørpenslet filodeig. Fordel resten av fyllet og 4 nye smurte filoflak. Lag rutemønster i de øverste
filodeigflakene. Pensle overflaten med smør. Stek baklaven i ovn på 180 grader i ca 30 minutter til
overflaten er gyllen og sprø.

Sirup

Kok først sirupen under svak varme med nellikene og kanelstangen men uten honningen. Etter 10
minutter tilsettes honningen og sirupen kokes i ytterligere 5 minutter. Fjern nellikene og kanelstangen
og fordel den avkjølte sirupen over den varme baklavaen. Når kaken er kald skjæres den i ruter.

Bon appetite!
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1. Hva heter provinshovedstaden i
Samangan?
2. Hva heter samferdselsministeren i
Norge?
3. I hvilken by finner man Central Park?
4. Hva heter kulturministeren i
Afghanistan?
5. Hvor ble fotball EM 2008 arrangert?
6. Hva heter hovedstaden i Kypros?
7. Hvilket land kommer kampsporten
karate fra?
8. Hvilken TV-kanal viste ”ut i vår hage”?
9. Hvem er demokratenes kandidat til
presidentvalget i USA?
10. Hva heter dronningen i Jordan?
11. Hvilken by er fotballaget Start fra?
12. Hva heter presidenten i Argentina?
13. Hvilket arkitektfirma har tegnet det nye
operabygget i Oslo?
14. Hvor langt er et lysår?
15. Hvem har regissert ”Lange flate
ballær” filmene?
16. Hva er den kjemiske formelen for gull?
17. I hvilken by holdes de 29. olympiske
sommerleker?
18. Hvem representerte Norge i Eurovision
Song Contest 2008?
19. Hvem vant fotball EM 2008?
20. Hvilken by er Europas kulturhovedstad
i 2008?

Hvor mye vet du?

15-20 riktige
Perfecto! Du får æren av å
tenne OL-ilden i BeijingJ

0-5 riktige
Vi har vel ikke fått
solstikk allerede, eller?

10-15 riktige
Godt! Men du har fortsatt
et lite stykke igjen!
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