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Mange dropper fisk – det er for dyrt

Baghjul

1.1 34%
2.2 69%
3.3 København

31.1 kan godt lide at cykle
32.2 lille og adræt
33.3 opdager, at Jens tager
ulovlige stoffer
34.4 lade som ingenting
35.5 true Judith til at lade være
at melde ham
36.6 glæden ved cyklingen er
falsk
37.7 Jens og Petra
38.8 melder sig ud
39.9 en pige, der opdager, at alt
er anderledes, end hun troede
40.10 ærlighed og svindel

4.4 laks
5.5 midten af halvfemserne
6.6 sekretariatschef i
Danmarks Fiskehandlere
7.7 1.104
8.8 300 g fisk om ugen
9.9 forebyggelse af hjerte-karsygdomme
10.10 indeholder mere dioxin
og kviksølv

Pigens kærlighed der først dræbte en mand
og siden vækkede ham til live igen

Brokkerierne over tidens unge

11.1 høvdingesøn og en stor
jæger
12.2 var fortvivlet over, at han
var ligeglad med hende
13.3 en troldkvinde, der ville
hævne sig
14.4 sne med Imoges urin på
15.5 hans lig lagt i festhuset
16.6 ingen turde drive jagt der
mere
17.7 de ikke havde en mand til
at jage for sig
18.8 ville prøve at vække
Imoge til live igen
19.9 gå omkring bålet med
ham og synge
20.10 den store kærlighed

41.1 brokker
42.2 håbløse
43.3 kritiserer
44.4 gammeldags
45.5 underpræstationer
46.6 skammer
47.7 modbevise
48.8 realiserer
49.9 fastholde
50.10 elendighed

Milliarder i cykelturisme
21.1 kommunikationschef i
Cyklistforbundet
22.2 prøvecykle VM-ruten
23.3 Adda og Markus
24.4 30 km
25.5 få oplyst
overnatningsmuligheder og
planlagt en cykelrute
26.6 5 millioner cykler
27.7 faldet fra 3,6 til 3,0
milliarder kroner
28.8 Odense Å og
Hammershus
29.9 på Bornholm

Antal fejl

30.10 fremme cykelturisme i
Danmark

Antal rigtige = 50 - fejl
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