
 

Ako dobre poznáte Joffreya de Peyrac 
 
 
1. Na ktorej univerzite si Joffrey naštudoval teológiu? 

 Nikde, vôbec ju totižto neštudoval 
 Na univerzite v Montpellieri 
 Na Sorbonne v Paríži  
 Na univerzite v Toulouse 

 
2. Ktoré líce mal zjazvené a koľko bolo jaziev? 

 Pravé, dve jazvy 
 Ľavé, tri jazvy 
 Pravé tri jazvy 
 Ľavé, dve jazvy 

 
3. Na ktorú nohu kríval a prečo? 

 Na ľavú, lebo sa narodil z kratšou nohou 
 Na pravú, lebo spadol z koňa a zle sa mu zrástlo zranenie 
 Na ľavú, lebo mal po úraze na nej kratšie šľachy 
 Na pravú lebo ju mal viackrát zlomenú 

 
4. Aké remeslo sa Joffrey vyučil? 

 Žiadne, veď bol šľachtic a bohatý dedič 
 Bol vodný inžinier 
 Bol mornár 
 Bol fyzik a astronóm 

 
5. Po stopách koho sa vydal Joffrey na svoje objavné cesty? 

 Po stopách Krištofa Kolumbusa 
 Po stopách Euro-Ázijskej hodvábnej obchodnej cesty 
 Po stopách Fernanda de Magallanes 
 Po stopách Marka Póla 

 
6. V akom meste Joffrey študoval a dlhší čas tam žil? 

 Paríž 
 Narbonne 
 Montpellier 
 Albi 

 
7. Koľko jazykov ovládal Joffrey de Peyrac? 

 Sedem 
 Deväť 
 Jedenásť  
 Dvanásť 

 
8. Koľko mal rokov, keď odišiel na cesty? 

 Pätnásť 
 Šestnásť 
 Sedemnásť  
 Osemnásť 

 
9. Joffrey sa naučil chodiť, keď mal: 

 Jedenásť mesiacov 
 Osem rokov 
 Dvanásť rokov 
 Desať mesiacov 

 
10. Akú funkciu Joffrey zastával okrem toho, že bol grófom? 

 Bol členom Toulouskeho parlamentu  
 Bol guvernérom Languedocu 
 Bol dozorcom vyberačov daní 
 Bol predsedom združenia Okcitáncov 



 
11. Mal Joffrey súrodencov? 

 Nemal, bol jedináčik 
 Mal bratov aj sestry 
 Mal bratov 
 Mal jedného brata a jednu sestru 

 
12. Prečo Joffrey odmietol pred súdom zložiť prísahu? 

 Pretože bol bohatý a zo slávneho šľachtického rodu 
Pretože súd nemal právomoc ho súdiť 
Pretože bol nevinný 
Neodmietol ju zložiť 

 
13. Aký vysoký bol Joffrey? (z knihy sa to dá presne vypočítať) 

 189 cm 
 197 cm 
 208 cm  
 214 cm 

 
14. Akú farbu očí mal? 

 Čiernu 
 Hnedú 
 Modrú 
 Šedú 

 
15. Aké vlasy mal? 

 Tmavohnedé kučeravé 
 Hnedé husté a rovné 
 Čierne vlnisté  
 Čierne kučeravé 

 


