
Svar riktig på alle spørsmålene og vinn billetter 

til valgfri visning på Edda Kino Haugesund! 

 

1: Hva heter hovedkarakteren i Demon Slayer? (Hele navnet) 

2: Hvilken type 'Hashira' er Kyojuro Rengoku? 

3: Hva kalles sverdene en 'Demon slayer' bruker til å drepe demoner?  

4: Hva heter forfatteren av Demon slayer tegneseriebøkene? 

5: I hvilket land foregår handlingen i Demon slayer?  

SVAR MÅ LEVERES PÅ HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK INNEN 4. JUNI KL. 16:00 
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OM FILMEN 

DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN 

 

Denne episke anime-filmen er den mest  

innbringende i Japan noensinne, og slo alle 

internasjonale rekorder da den ble lansert i 

USA i april. NÅ er det endelig vår tur!  

 

Aldersgrense: 12 år 

Er du mellom 7-11 år må du ha med en 

voksen på kino. 

 

Vises på japansk med norske undertekster 

 

Premiere 4. Juni 2021 

INFORMASJON OM QUIZ: 

 Aldersgrense for å delta er 7 år. 

 Det blir trukket 3 vinnere blant de med alle svarene riktig. 

 1. plass får 2 billetter m/popkornmeny, 2. plass får 2 billetter m/popkorn, 

og 3. plass får 2 billetter. 

 Svar MÅ leveres på Haugesund Folkebibliotek innen 4. juni kl. 16:00 

 Vinnerne blir trukket etter kl. 16:00 4. Juni og blir kontaktet på telefon 
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