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Hvis du vil udfordrer dig selv eller dine veninder, så kan du prøve at tage understående 

Test hvor du kan få afprøvet hvor godt du kender Frost universet. 

  

FROST TRIVIA 
  

1. I hvilket rige bor Anna og Elsa? 

Svar: Kongeriget Arendal. 

  

2. Hvem hjalp den unge Anna med at blive helbredt efter at blive ramt af Elsas magi? 

Svar: Grand Pabbie. 

  

3. Hvem kan lide "varme krammere"? 

Svar: Snemanden Olaf. 

  

4. Hvilket arbejde har Kristoff? 

Svar: Han hugger is op fra søerne og floderne. 

  

5. Hvilken sætning gentager Elsa, når hun forsøger at styre sine kræfter? 

Svar: "Skjul det ... ikke føle det ... lad det ikke vise." 

  

6. Hvorfor åbner vagterne portene til slottet? 

Svar: De åbner til Elsas kroning som dronning i Arendal. 

a. Bonus: Hvor længe har portene blevet lukket? 

Svar: 13 år. 

  

7. Hvor mange tallerkener ejer Anna og Elsa ejer? 

Svar: 8000. 

  

8. Anna og Hans spiser den samme ______. 

Svar: Sandwich – (lidt som Lady og Vagabonden). 

  

9. Hvad er den "fantastiske lugt" Anna og Elsa opdage ved kroningsfesten? 

Svar: Chokolade. 

  

10. Hvem gør den skøre dans med Anna på Elsa kroning? 

Svar: Hertugen af  Vesselby. 

  

11. Hvorfor ønsker ikke Elsa at Anna skal gifte sig med Hans? 

Svar: Fordi Anna og Hans lige har mødt hinanden (fremmede). 
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12. Hvad bygger Elsa med sin magi mens hun synger sangen "Lad det ske"? 

Svar: Et fantastisk isslot. 

  

13. Hvad er rensdyret Svens favorit snack? 

Svar: Gulerødder. 

  

14. Hvilke dyr jager Anna, Kristoff og Sven, da de begynder at søge efter Elsa? 

Svar: Ulve. 

  

15. Hvad er Olaf yndlings årstid? 

Svar: Sommer.  

  

16. Hvilket dyr har Olaf danse med i sin sang om sommeren? 

Svar: Måger. 

  

17. Hvad er navnet på den enorme iskolde snemand Elsa skaber? 

Svar: Marshmallow – hendes snemandbodyguard. 

  

18. Udfylde det der mangler. "Nogle mennesker er værd ______." 

Svar: at smelte for. 

  

19. Når Elsa bryder Arendal evige vinter, hvad gør hun for at forhindre Olaf fra at 

smelte? 

Svar: Hun skaber en sne byge, der følger ham overalt han går. 

  

Bonus: 
  

1. Hvilken del af Annas krop ramte Elsa med sin magi som børn? 

Svar: Hendes hoved. 

  

2. Hvem Anna fortæller at "du vinder" under sangen "Skal vi ikke bygge en snemand?" 

Svar: Sjan. 

  

  

Ekstra Frost fakta: 
  

Når Anna beder Olaf om at vente udenfor Elsa slot i "et minut" og Olaf begynder at 

tælle, så er det præcis et minut i filmen, indtil han kommer ind i den næste scene. 
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