חידון למתחילים
.1

אגרקסקו נהג להוציא להורג ציירים כי:
א .היה להם ריח לא טוב מהפה
ב .הם לא יודעים לצייר עיניים של מלך כמו שצריך
ג .הם ציירו לו אף גדול בעוד שהיה לו אף קטן וסולד
ד .הם ציירו אותו שמן והוא היה רזה ודקיק
 .2ממה עשו מצופים לפני אלף שנים בבולגריה?
א .מעטינים של עזים
ב .מקיבות של פרות
ג .מטחול של צבי ים
ד .מקורקבנים של הינשוף הבולגרי האדמדם המצוי
 .3מה הכניס כריסטיאנו לכיס?
א .טבעת של המרגל הרומני האכזר
ב .ראי קטן שהחזיק בידו
ג .בננה שנתנה לו בריגיטה
ד .לא היו כיסים בבגדי המלכות בבולגריה
 .4חריסטו הוא שמו של :
א .מפקד גדוד הדייגים של כריסטיאנו
ב .תשובות א' ו-ג' נכונות
ג .שחקן כדורגל בולגרי מפורסם
ד .אף אחת מהתשובות לא נכונה
 .5התכונה הנוראית השנייה של אגרקסקו היא:
א .קול סופרן
ב .פזילה
ג .שתי שיני זהב
ד .לא היתה תכונה שנייה .התכונה הראשונה היתה כל כך איומה

שהייתי מוכרח לדלג ישר לשלישית.
 .6ארכיאופולוקולוס היה :
א .אלוף רומניה בקראטה
ב .יועץ אגרקסקו
ג .היסטוריון חצר המלכות בבולגריה
ד .תשובות ב' ו-ג' נכונות
 .7טרמלוס הוא שם של :
א .סגן אלוף בולגרי
ב .להקת רוק משנות ה60-
ג .אדם שלכלך את רצפת טקס הנישואין של כריסטיאנו
ד .שלושת התשובות הקודמות נכונות
 .8מה כדאי לעשות כשאתה אומר משהו שאתה ממציא אבל רוצה שיאמינו לך?
א .להדגיש ולהגיד יותר מפעם אחת
ב .להסתכל עמוק בעיניים של המאזינים
ג .לצייר ציור שמסביר מה שממציאים
ד .לתת המון דוגמאות עד שיאמינו לך
 .9איזה כינוי מרכך סופית את ליבו של אבא קיסר כועס?
א .אבויה
ב .אבושקה
ג .אבאל'ה
ד .אבא
 .10מתי נהוג לאכול סלט אבוקדו בבולגריה?
א .כשהחתן והכלה רוקדים את ריקוד הצ'רדש
ב .כשעושים סעודת פיוס בין משפחות יריבות
ג .בין קרב לקרב בתחרות שבי את לבי
ד .כשמצליחים להרוג מרגל רומני מסוכן

 .11אף בולט ,נשרי ,עם נחיריים רחבים בבולגריה יש ל :
א .טבחי המלך ,כדי שיוכלו להריח את התבשילים
ב .ציידי החצר ,שיעזור להם לחפש ארנבי פרווה אפורה
ג .אנשים יפים ,חשובים ושווים
ד .מומחי הטסת עפיפונים צהובים (עם נקודות אדומות)

