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Magi og fantasy

Når man siger Hokuspokus efterfølges det ikke af?

J Filimoskus 

Filiokus

Filihankat

Eliksir betyder?

J Magisk drik der påstås at have mirakuløs virkning 

Magisk formular der påstås at have mirakuløs virkning

Magiske håndtegn der påstås at have mirakuløs virkning

Hvilket tal betragter man ikke som et magisk tal?

9

7

J 5

I de britiske legender om kong Arthur, bliver Arthur hjulpet 

af en troldmand, der hedder?

Harry Potter

J Merlin 

Gandalf

Hvad hedder troldmanden der hjælper hobbitterne i 

’’Ringenes herre’’?

Saruman

Merlin

J Gandalf 

Excalibur er – ifølge legenden – kong 

Arthurs magiske sværd, men hvad gør det magisk?

J Det er uovervindeligt i kamp 

Det kan få sår til at hele

Det kan frembringe guld



Asen Thor (søn af Odin) har en hammer, der hedder 

Mjølner, som er magisk fordi?

J Den rammer altid og vender altid tilbage 

Den kan skifte form til et sværd

Den kan fremtrylle mad når man svinger med den

Kentauren er et fabeldyr fra den græske mytolog, men 

hvad er det?

J

Menneske med en hestebagkrop i stedet for ben og 

underkrop 
Menneske med en kobagkrop i stedet for ben og 

underkrop

Menneske med en fårebagkrop i stedet for ben og 

underkrop

Hvad trækker en tryllekunstner oftest op af hatten?

En hund

En kat

J En kanin 

I fantasyhistorier indgår der ofte en magisk port eller portal 

mellem vores verden og ”den anden verden”. I hvilken af 

de nævnte bøger indgår der ikke en sådan magisk portal?

Narnia bøgerne

Harry Potter bøgerne

J Skammerens datter bøgerne 

En enhjørning er et af de mere kendte fabeldyr, men hvad 

er det?

En slags delfin med et hvidt horn i panden

J En hvid hest med et hvidt horn i panden

En hjort med et hvidt horn i panden i stedet for gevir

Warhammer er et kendt fantasy bordspil. Hvad hedder det 

firma, der udgav det?

Citadel

J Games workshop 

Fantasy games



Harry Potter er den fjerde mest læste bog(serie) i verden. 

Hvad hedder forfatteren?

Michelle Paver

J J. K. Rowling 

Rick Riordan

Hvad hedder Harry Porters forældre i J.K. Rowling 

fantasyunivers?

Dorea og Albus

J Lily og James 

Molly og Arthur

I bogserien ’Skyggens lærling’ findes der Rangere, som er 

en slags efterretningstjeneste for kongen. Hvor mange 

Rangere er der?

40

J 50

60

I Harry Potter er der tre utilgivelige forbandelser. Hvilken af 

disse er ikke en utilgivelig forbandelse?

Avada kedavre forbandelsen

Imperius forbandelsen

J Expulso forbandelsen  

I Ringenes Herre-værket af J.R.R. Tolkien ”stjæler” 

hobbitten Bilbo Sækker herskerringen fra Sméagol. 

Hvilken figur var Sméagol oprindelig?

Dværg

Menneske

J Hobbit 



Herunder ses en magisk stjerne. Hvilket tal mangler?

J 10

8

6

Lord Voldemorts fødenavn i J. K. Rowlings romanserie 

om Harry Potter (danske udgave) er?

J Romeo G. Detlev Jr. 

Salazar Slytherin

Colin Creevey

En balrog er en dæmon med pisk og klør, men hvor høj er 

den?

J Dobbelt så høj som en elver 

4 gange højden af en dværg

3 gange højden af et menneske

 

Der er 5 troldmænd i Ringenes herre. Hvilke farver er de?

1 blå, 2 grå, 1 hvid og 1 brun

2 hvide, 1 grå og 2 brune

J 1 hvid, 1 grå, 1 brun og 2 blå  

Hvorfra stammer formuleringen ”Tro kan flytte bjerge”?

Rumi, der var en persisk retslærd og prædikant i 1200 

tallet

J

Matthæusevangeliet 21,21, hvor Jesus nedvisner et 

figentræ 

Dødehavsrullerne



Hvilken dansk politisk ordfører har i nyere tid udtalt 

følgende om et dansk forskningsprojekt om Krølle Bølle 

troldene på Bornholm?: »Folk er velkomne til at tale med 

både skove og træer – i dette tilfælde på Bornholm – men 

ikke for offentlige midler«

Søren Pind

J Esben Lunde Larsen 

Ellen Trane Nørby

Inkaerne har 3 primære hellige kraftdyr, som man kalder 

Trilogien. Hvilke er det?

J Kondoren, pumaen og slangen 

Ørnen, sabeltigeren og varanen

Isfuglen, lækatten og firbenet

Forfatteren til Harry Potter (J. K. Rowling) hedder 

oprindeligt Joanne Rowling, men valgte at bruge sin…?

J Farmors navn Kathleen da hun skrev Harry Potter 

Datters navn Kathleen da hun skrev Harry Potter
Søsters navn Kathleen da hun skrev Harry Potter

En tupilak er en magisk figur fra? 

Island

J Grønland 

Færøerne

Hvilken titel dækker over en fantasybog?

Syv dage med Sense

Papmaché-reglen

J Det Hemmelige Rige 



Det var Isildur der skar ringen af Saurons hånd. Han havde 

chancen for at destruere ringen i det kammer, som den var 

blevet smedet i, men hans sind blev fordærvet af ringens 

kraft, og han skånede den. Senere forrådte den ham, så 

han døde, og ringen blev først fundet 2500 år senere af et 

hobbit-lignende væsen ved navn..?

Gollum

Smèagol

J Dèagol 

Hvor mange trekanter findes i figuren? 

17

J 19

21

Twilight-sagaen af Stephenie Meyer er en amerikansk 

fantasyroman-serie – og den er også filmatiseret. De 

særlige væsener, som indgår i serien er:

Troldmænd og troldkvinder

Zombier

J Vampyrer


