QUIZ LITERACKI
"SZALONE PYTANIA"

6. Jaki jest ulubiony film Ellen, głównej bohaterki "Sto dni po ślubie"
Emily Giffin?
a) "Kiedy Harry poznał Sally"
b) "Przeminęło z wiatrem"
c) "Wichrowe wzgórza"

1. W jaki sposób Henning Mankell zakończył cykl powieści kryminalnych z Kurtem Wallanderem w roli głównej?

7. W jednej z powieści Joanny Chmielewskiej bohaterka wydostaje się z
lochu przy pomocy szydełka z...

a) Wallander zostaje śmiertelnie postrzelony w ostatniej akcji
b) komisarz zapada na chorobę Alheimera
c) Wallander razem z Bajbą giną w wypadku samochodowym

a) kości
b) plastiku
c) metalu

2. Ten sam bohater występujący w powieści i Pawła Huelle i Tomasza
Manna to:

8. W powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata" Afraniusz po
powrocie z egzekucji na Łysej Górze zostaje poczęstowany przez Poncjusza Piłata winem. Jakim?

a) Hans Castorp
b) E.T.A. Hoffmann
c) Feliks Krull
3. Postać jakiej świętej pojawia się we wszystkich opowiadaniach zawartych w książce Erica-Emmanuela Schmitta "Trucicielka i inne historie o
namiętnościach"?

a) cekuba
b) falern
c) commandaria
9. Jakie było pierwsze polecenie zawarte w liście od zmarłego męża do
Holly - bohaterki powieści "P.S. Kocham"?

a) św. Klary
b) św. Rity
c) św. Marii Magdaleny

a) występ w klubie karaoke
b) zrobienie nowej fryzury
c) kupienie lampki nocnej

4. Najlepsi przyjaciele Myrona Bolitara, bohatera książek Harlana Cobena, to:

10. Andrzej Bart jest jednym z ciekawszych współczesnych prozaików.
Sławę przyniósł mu scenariusz do filmu "Rewers", ale uznanie krytyków
i Nagrodę Kościelskich zdobył utworem "Rien ne va plus", wydanym w
roku:

a) Esperanza i Win
b) Jessica i Al.
c) Samantha i Bill
5. Pierwsza scena książki "Ostatni ślad" Charlotte Link rozgrywa się:
a) na lotnisku Heathrow
b) w piwnicy oddziału medycyny sądowej
c) na posterunku policji w Londynie

a) 1989
b) 1991
c) 1996

11. W jakim okresie odbywały się wybory na prezydenta lasu w bajce
Jana Brzechwy pt.: "Szelmostwa Lisa Witalisa"?

16. Tytuł powieści Michela Fabera "Szkarłatny płatek i biały" nawiązuje
do wiersza:

a) Boże Narodzenie
b) Wielkanoc
c) Zielone Święta

a) Alfreda Tennysona
b) Roberta Browninga
c) Elisabeth Barrett Browning

12. Lydia Bennett, bohaterka powieści "Duma i uprzedzenie", uciekła z
Wickhamem do Londynu, korzystając ze swego pobytu w:

17. Która z poniższych substancji jest używana przy inicjacji Matki Wielebnej - Bene Gesserit w świecie Diuny?

a) Brighton
b) Meryton
c) Pemberley

a) Woda Życia
b) przyprawa
c) plankton

13. Co rozlała Annuszka z powieści "Mistrz i Małgorzata" w okolicy
Patriarszych Prudów?

18. Która powieść stała się podstawą dla filmu "Stalker"?

a) olej
b) wódkę
c) mleko
14. Który angielski poeta pochował swoje niepublikowane wiersze ze
swoja zmarłą żoną:
a) George Gordon Byron
b) Thomas Stearns Eliot
c) Dante Gabriel Rossetti
15. W której książce Phila K Dicka pojawia się fikcyjna powieść "Utyje
szarańcza"?
a) Ubik
b) Kosmiczne marionetki
c) Człowiek z wysokiego zamku

a) "Ubik" Philip K. Dick
b) "Dzienniki gwiazdowe" Stanisław Lem
c) "Piknik na skraju drogi" Arkadij i Borys Strugaccy
19. Natalia Prokofiewna, pokojówka Małgorzaty w powieści "Mistrz i
Małgorzata" udała się na bal u Wolanda:
a) na miotle
b) dorożką
c) na wieprzu
20. Czym lub kim jest Caudimordax:
a) trucizną w powieści "Pachnidło" Patricka Süskinda
b) mieczem z opowiadania Tolkiena
c) saksońskim rycerzem z eposu "Pieśń o Rolandzie"

