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Wimpy Kid behøver vist ikke 
nogen præsentation. Wimpy 
Kids navn er Greg, men hvad 
hedder han til efternavn?

Hvilket dyr er Harry Potters 
partronus?

Seriemorderen Jack the Ripper 
huskes for sine særligt  
makabre og blodige mord i 
1800-tallet. Hvilken by spredte 
han rædsler i?

Hvilken smitsom sygdom  
ramte Danmark i 1349?

Kan du 
svare på...
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Smart Parat Svar er en landsdækkende 
quiz for børn i 6. klasse. Projektet er et 
samarbejde mellem Slots- og Kultur- 
styrelsen og landets børnebiblioteker.
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