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Nyereményjáték

Válaszd ki a helyes választ minden kérdésre, majd olvasd össze az így kapott betűket! Szükséged lehet még egy kötőjelre is… 
Kinek a nevére akadtál?

Epitheton ornans

Párosítsd a számmal jelölt szereplőt a betűvel jelölt állandó jelzővel! (Egy névhez egy jelző tartozik.)

Küldd el nekünk a megfejtésedet a lassi.szerkesztoseg@tolkien.hu e-mail címre 2020. április 30-ig! 
A megfejtők között egy 3000 Ft értékű kupont sorsolunk ki, mely bármely rendezvényünk részvételi díjára beváltható.
A nyereményjáték részletes szabályzata a Tolkien.hu portálon érhető el.

A 2019. júliusi szám nyereményjátékának megfejtése: Meneltarma.

1. Eärendil
2. Caranthir
3. Vairë
4. Gorlim
5. Aragorn
6. Malbeth
7. Bëor
8. Brandir
9. Círdan
10. Nerdanel

M
egfejtés: 1. f); 2. a); 3. j); 4. i); 5. c);  

  6. g); 7. b); 8. e); 9. h); 10. d)

1. Ki volt Bombadil Toma felesége?
a) Folyó-asszony t) Aranymag   s) Aranyfürt  ny) nem volt felesége

2. Hány „madár” ült öt fenyőn?
a) 15  e) 14 (és Gandalf, a medve)   d) 10 h) 14, Bilbót nem vették észre

3. Hány hobbit hordozta a Gyűrűt összesen?
r) négy  ó) öt    e) három  a) nem derül ki a könyvekből

4. Kije volt Elendil Elrondnak?
v) a testvére  m) az apja   f) a fia   a) nagyon távoli rokonok voltak

5. Hogy hívták a gondori kisfiú, Bergil anyját?
l) Ioreth  o) Finduilas   t) Beregond  n) nincs megnevezve

6. Ki volt Númenor első királya?
d) Elendil c) Elros m) Malbeth   a) Isildur

7. Milyen állat pillantotta meg a hobbitokat kalandjuk elején, amikor egy fa alatt aludtak?
o) egy macska e) egy nyúl a) egy róka n) egy kutya

8. Ki volt Faramir felesége?
r) Lothíriel o) Finduilas a) Elanor l) Aranyfürt

 9. Mi volt Zsizsik gazda kutyáinak neve? 
e) Agyar, Fogas, Morgó f) Vicsor, Marcang, Fogó  m) Farkas, Morgó, Marcang i) Fogó, Agyar, Farkas

10. Ki volt Brego a könyvek szerint?
i) Aragorn lova o) egy rohani ló m) egy rohani király  e) egy gondori katona 

11. Ki győzte le Scathát?
r) Ifjú Eorl e) Fram k) Frumgar n) Marhwini

a) a Sötét
b) a Vén
c) a Szárnyaslábú
d) a Bölcs
e) a Sánta
f) a Tengerész
g) a Látó
h) a Hajóács
i) a Boldogtalan
j) a Szövő
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