
RETO Nº3-CURSO 2015-2016-MES DE DECEMBRO 
A mediado da década dos oitenta triunfaba en toda Europa un duo Alemán que facía música electrónica-

pop. Non durou moito. No ano 1987 desfíxote polos problemas que xurdiron entre eles e o rubio (o que 

facía os “falsetes” nos temas do dúo) montou un grupo aparte ¿Como se chamaba? 

O primeiro éxito deste novo grupo pedíalle perdón a unha rapaza de nome bíblico ¿Cal era?  

Segundo a Biblia ¿De quen foi esposa?  

¿A que idade tivo un fillo a esta muller segundo a biblia?  

O record de maternidade hoxe en día osténtao unha alemá que acaba de dar a luz a cuatrillizos. ¿Cantos 

fillos en total ten esta muller?  

Ese número é o mesmo ao que facía referencia unha cantante americana nun tema que lle valeu un 

premio grammy en 1976. ¿Como se chamaba esta cantante?  

Ese tema saíu varias veces nunha serie de debuxos animados para adultos que marcou un antes e un 

despois na historia da televisión. Hoxe en día séguese dando en Antena 3 a mediodía. ¿Como se chama 

o seu creador?  

O ano que naceu este escritor un hospital foi transformado nun importante parador. ¿Que importante 

personaxe o inaugurou  o 24 de xullo de ese ano? 

¿Que importante evento convocou este personaxe o 25 de xaneiro de 1959?  

¿En qué cidade se celebrou ese evento?  

¿Como se chama a estación de tren máis importante coa que conta esta cidade?  

Este nome coincide do título dunha película de Vittorio de Sica ¿Como se chamaba a protagonista 

feminina do filme?  

Esta actric recibiu só un “Oscar” ao longo da súa vida ¿Sobre que está baseada a historia pola que gañou 

ese Oscar?  

 

  CANDO CREADES TER TODO RESPONDIDO CORRECTAMENTE MANDADE AS 
RESPOSTAS A  

sansafq@gmail.com 

non se admitirá ningunha resposta que non se mande por e-mail 

só se admite unha contestación por clase 

 

 


