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FIRST LEGO LEAUGE arrangeres på nytt. Det er en teknologiturnering for unge i alderen
10-16år. Målet er at barna skal
få god erfaring med prosjektarbeid og teknologi, og øke interessen for naturvitenskapelige

og tekniske fag. Hvert år har
flere og flere skoler deltatt. Lærer Bjørn Teisung sier til
www.hjernekraft.org at prosjektet er utrolig bra.
– Å delta gir innblikk i teknologiens verden, og er en fin utford-

1 9 .

ring til å ta i bruk IKT, sier han.
I år går prosjektet ut på å utforske mulighetene som ligger i nanoteknologi. Nano betyr «milliarddel», og nanoteknologi
handler om å sette sammen milliarddel-byggeklosser på for-
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skjellige måter. Lego brukes til å
bygge roboter, til programmering brukes lego mindstorms. 1.
april er påmeldingsfristen,
mens prosjektarbeidet starter i
september.

12 lette
1. Hvem er i alle radiokanaler for
tiden med sangen «Don’t save
me»?
2. Hvilket hav-navn er Østersjøen
også kjent under?
3. Hvilket år døde kong Olav V?
4. Hva er «Mini» Jakobsens (bildet) fornavn?
5. Tallinn er hovedstaden i...?
6. Hvilket parti representerer fylkesordfører Torill
Selsvold Nyborg?
7. Hva kalles høyre side av et fartøy, sett aktenfra?
8. I hvilket fylke ligger Bodø?
9. Hvor mange pukler har en dromedar?
10. I hvilket land ligger Innsbruck?
11. Hva er en kverulant?
12. Hvilke fire fylker grenser Hordaland mot?

12 vanskelige
1. Hvilken russisk by het Gorkij fra 1932 til 1990?
2. Hvem er avbildet på den svenske 20-kroneseddelen?
3. Hvilken tidligere Brann-spiller har rekorden i
minst spilletid i Tippeligaen – med kun ett minutt,
som innbytter mot Sogndal i 1997?
4. Hva står forkortelsen HDSL for?
5. Hvem ga ut platen «A Momentary Lapse of Reason» i 1987?
6. Hvilken fotballklubb forbinder du med Edgar Davids?
7. Hva er hovedbestanddelen i glass?
8. Hva het prinsen som skuespilleren Rita Hayworth
skilte seg fra i 1951?
9. Hvor mange watt er 1 kilowatt?
10. Hva kalles en celles som bare inneholder ett sett
kromosomer?
11. Når ble Helsinki-avtalen inngått?
12. Hvor mange meter er 1 nautisk mil?

Dagens nøtt
Hva er Norges tredje høyeste fjell?
1) Store Skagastølstind.
3) Skarstind.
3) Store Styggedalstind.
Svar på gårsdagens nøtt:
1) 42 år.

Svar
SVAR LETTE: 1) Marit Larsen. 2) Det baltiske hav.
3) 1991. 4) Jahn Ivar. 5) Estland. 6) KrF. 7) Styrbord.
8) Nordland. 9) Én. 10) Østerrike. 11) Kranglefant, en
som stadig føler seg urettferdig behandlet. 12) Rogaland, Sogn og Fjordane, Buskerud og Telemark.
SVAR VANSKELIGE: 1) Niznij Novgorod. 2) Selma
Lagerlöf. 3) John Erik Indrebø. 4) ØHigh bit rate Digital
Subscriber Line. 5) Pink Floyd. 6) Tottenham. 7) Silisiumoksid. 8) Ali Kahn. 9) 1000. 10) Haploid. 11) 1975.
12) 1852 meter.

Mannen er helt normal
Jeg har en venninne i utlandet som har oppdaget at hennes mann onanerer nesten hver dag. Er det normalt for en
ung mann? Han ser også på andre jenter, særlig dem som
er yngre og penere enn henne. Bilder interesserer ham
også. Hva ser han i slike tomhjernede
gjess, undres D.U.
Det er i hvert fall ikke deres hjerne
han studerer. Men sextrangen kan
være stor hos yngre menn, og daglig utløsning er ikke unormalt. Jeg
ville derimot kalle mannen unormal
hvis han ikke hadde sanas for vakre jenter. Så lege han nøyer seg
med å se og ikke røre, skal ikke din
venninne være lei seg for det. Kanskje hun kan muntre seg opp ved å
kikke på menn som er flottere enn
sin egen? Det ville kanskje også få
ham til å oppføre seg litt mer diskret, så han ikke gjør henne trist
til sinns.

prosjektsekretær ved Trappen Motiveringssenter. – Elevene vi har er en fantastisk gruppe å jobbe med.
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spennende jobb, sier hun.

Dr. Erik Münster, lege

