Her følger en liste af ord fra fremmedordbogen med tre forklaringer til hver.
Kun en af dem er rigtig. Marker hvilken.
(1) Barbiturat
a) medikament som virker søvnfremkaldende og beroligende.
b) (af latin barba skæg) behandling til permanent fjernelse af skægvækst;
almindelig blandt homoseksuelle skuespillere i antikkens Rom.
c) (af fransk barbitude stor mængde) overvældende mængde med stor diversitet.
(2) Caccia
a) (italiensk: jagt) tostemmig, kanonagtig sangform med indhold fra jagtlivet eller naturen; yndet omkring 1400.
b) hemmelig fransk fascistisk organisation i 30’erne.
c) (italiensk) lort.
(3) Pønologi
a) læren om Fønikien og de to Puniske krige mod Romerriget.
b) læren om sanktionsformer mod forbrydelser.
c) læren om føntørringens korrekte anvendelse og varighed ud fra givne
hårtyper og -længder.
(4) Hundsvot
a) (hollandsk hondsvot, hunhunds kønsdele) brugt som hånende skældsord.
b) (hollandsk handsvat, håndsved) umulig opgave.
c) (hollandsk heensvot, hønsefod) lykkeamulet hjembragt af de hollandske
sømænd fra kolonierne i sydøstasien; talisman.
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(5) Terceron
a) almindeligt udbredt versemål i antikken med tre trykstærke stavelser.
b) det aktive stof i dopingmidlet EPO.
c) barn af en mulat og en hvid.
(6) Svarabhakti
a) (hebræisk) af sentens Jesus skal have udstødt fra korset: “Eli eli, lama
svarabhakti” min Gud, min Gud, hvorfor har du glemt mig.
b) (sanskrit) vokal som indskydes i en konsonantgruppe for at lette udtalen.
c) (thai) den største ø i et arkipelag.
(7) Samizdat
a) (tyrkisk) person med stærk overfølsomhed over for fårekød.
b) drømmetyder med høj administrativ og social status i Kublai Khans
mongolske rige; øverste rådgiver.
c) maskinskrevne skrifter i det tidligere Sovjetunionen som ikke kunne
finde noget forlag men cirkulerede.
(8) Eriseoinage
a) den båd som Charon sejler de døde over floden Styx i ifølge klassisk
græsk mytologi.
b) (græsk erisein afsondre) gylle.
c) (japansk) låset skulderkast.
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(9) Dravat
a) tidlig nordisk betegnelse for redskab til skindgarvning.
b) frakke med lange skøder og høj krave, almindelig blandt det højere
borgerskab i København omkring århundredskiftet.
c) pludselig stormvind på havet.
(10) Drastikum
a) medicinsk præparat i tørret form.
b) stærkt virkende afføringsmiddel.
c) kort geologisk periode mellem Mesozoikum og Kambrium med stærke
tektoniske forskydninger.
(11) Waidwundskud
a) maveskud med kugle.
b) (hollandsk waidwoonde, stort under) udtryk fra amerikansk basketball
for en scoring fra den modsatte halvdel af banen; menes at være brugt
første gang af den legendariske hollandsk-amerikanske radiokommentator fra 1950’erne Bernie Haarbergen.
c) (gælisk) stendige til afgrænsning af fåregræsningsarealer der støder op
til hinanden.
(12) Ziegenhainer
a) (efter Oskar Vett-Ziegenhain, preussisk general) vams lavet af jærvskind,
brugt i den preussiske hær.
b) knortekæp.
c) mindre luftballon der blev forløber for zeppelineren, opkaldt efter sin
opfinder baron Edouard von Ziegenhain.
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(13) Paskvillant
a) smædeskriver.
b) fugleart der ikke har en egentlig sang men kun udstøder mindre, afbrudte lyde.
c) elskværdig over al måde, servil.
(14) Epakter
a) den “sjette mosebog” som blev fundet i en grav nær findestedet for
Dødehavsrullerne, som siden er blevet afsløret som et falsum udført o.
år 700.
b) (græsk epaktos hidført) det antal dage der d. 1. januar er forløbet siden
sidste nymåne.
c) Aztekernes gudinde for kornavl og idræt.
(15) Akiral
a) med modbydelig smag; afskyvækkende.
b) vestligt udtryk af nyere oprindelse for det nybrud instruktøren Akira
Kurosawa indvarslede i japansk filmtradition med specielt filmen “De
Syv Samuraier” fra 1954.
c) om objekter der i enhver henseende er identiske med deres spejlbillede
(f.eks. en bold).
(16) Pugilistik
a) læren om reglerne for boksning.
b) videnskaben om øl og øllets smagstoffer.
c) kobberstik fremstillet efter speciel metode der involverer hurtig skiftevis
opvarmning og nedkøling af kobberet; metoden udvikledes i renæssancen af den italienske kobbersmed Gianluigi Francesco di Pugili.
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(17) Kataplasma
a) speciel, tyktflydende fremkaldervæske.
b) kropsafsondring som følge af skræk eller panik.
c) grødomslag.
(18) Gefrejder
a) tidligt slangudtryk for køleskab.
b) menig soldat der gør tjeneste som en slags underkorporal i de tyske
hære.
c) den stav man i marskområderne Frisland bruger til at sætte over kanalerne med.
(19) Garrigue
a) hovedbeklædningen i den portugisiske nationaldragt.
b) kratbevokset kalkplateau eller hede, især i Middelhavsområdet.
c) broderi- og væveteknik som bruges til større gobelinarbejder i hvilken
den underste broderitråd er af en stærkere type end de øvrige.
(20) Tokharisk
a) uddødt indoeuropæisk sprog kendt fra manuskriptfund i Østturkestan.
b) slagvåben hos de nordamerikanske Shoshone-indianere; stridskølle.
c) (arabisk tokhar gæstevenskab) gæstfri.
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