Opium w rosole
1. W momencie rozpoczęcia akcji Maciek ma 18 lat, jest romantykiem, a jego charakter jest....
Jaki?
2. Jak nazywał się skwer na zboczu wzgórza?
3. W której rodzinie podawano obiady na półmiskach z przedwojennego fajansu?
4. Podaj imiona narzeczonych trzech Idy ( oprócz Sławka).
5. Do czego Maciek porównał głos Matyldy, gdy pierwszy raz ją usłyszał?
6. Jakiej marki był powiększalnik fotograficzny Piotra?
7. Kiedy Kreska i Maciek są pierwszy raz w Operze, dziewczyna wspomina o pewnym
zwierzęciu. Jakim?
8. Jaką piosenkę podśpiewywała Natalia?
9. Na jaki film Genowefa radzi Piotrowi zabrać Gabrysię ?
10. Do jakiego aktora Matylda porównuje Maćka?
11. Ile czasu profesor Dmuchawiec chorował na anginę ?
12. Jakie były dwa ulubione kolory Ewy Jedwabińskiej?
13. Ile lat miał ukochany fotel profesora Dmuchawca?
14. Jak miała na imię ciotka Maćka z Pobiedzisk?
15. Jakiego koloru miał oczy praktykant, który zastępował Ewę Jedwabińską?
16. Słowa jakiego filozofa przytacza pani Jedwabińska w rozmowie z panią Lelujkową?
17. Gdzie mieszkał dozorca domu przy ul. Roosvelta?
18. Jakie były zasłony w gabinecie pana Jedwabińskiego?
19. Przy jakim parku Maciek po raz pierwszy zobaczył Kreskę i Jacka?
20. Czym poczęstowała Jacka portierka w szpitalu?

odpowiedzi
1. W momencie rozpoczęcia akcji Maciek ma 18 lat, jest romantykiem, a jego charakter jest....
Jaki?
- eksplozywny
2. Jak nazywał się skwer na zboczu wzgórza?
- Teatralka
3. W której rodzinie podawano obiady na półmiskach z przedwojennego fajansu?
- Lewandowskich
4. Podaj imiona narzeczonych trzech Idy ( oprócz Sławka).
- Waldek, Krzysiek, Klaudiusz
5. Do czego Maciek porównał głos Matyldy, gdy pierwszy raz ją usłyszał?
- saksofon altowy; ciepły, aksamitny, głęboki
6. Jakiej marki był powiększalnik fotograficzny Piotra?
- Krokus
7. Kiedy Kreska i Maciek są pierwszy raz w Operze, dziewczyna wspomina o pewnym
zwierzęciu. Jakim?
- kozie na sznurku
8. Jaką piosenkę podśpiewywała Natalia?
- Szczekają gdzieś psy, skończyła się wolna sobota
9. Na jaki film Genowefa radzi Piotrowi zabrać Gabrysię ?

- Charlie Brown i jego kompania
10. Do jakiego aktora Matylda porównuje Maćka?
- Roberta Redforda
11. Ile czasu profesor Dmuchawiec chorował na anginę ?
- 3 tygodnie
12. Jakie były dwa ulubione kolory Ewy Jedwabińskiej?
- brązy i beże
13. Ile lat miał ukochany fotel profesora Dmuchawca?
- 20
14. Jak miała na imię ciotka Maćka z Pobiedzisk?
- Leokadia
15. Jakiego koloru miał oczy praktykant, który zastępował Ewę Jedwabińską?
- szare
16. Słowa jakiego filozofa przytacza pani Jedwabińska w rozmowie z panią Lelujkową?
- Emmanuel Kant
17. Gdzie mieszkał dozorca domu przy ul. Roosvelta?
- na Osiedlu Kraju Rad
18. Jakie były zasłony w gabinecie pana Jedwabińskiego?
- białe w ogromne czarne ptaki
19. Przy jakim parku Maciek po raz pierwszy zobaczył Kreskę i Jacka?
- parku Moniuszki
20. Czym poczęstowała Jacka portierka w szpitalu?
- chlebem z pasztetówką i herbatą

