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Sidan 1 Löfven kan få makten. Vad kan hindra honom?
Svar:
Sveriges snabbaste lag. Var tävlade de?
Svar:
Bråket om Trumps mur fortsätter. Vad har det blivit för konsekvenser för de statsanställda?
Svar:
Allt färre arbetslösa. Hur många?
Svar:
Kameror ska stoppa brott på sjukhus. I vilken stad?
Svar:
Var är bilden tagen längst ner till höger?
Svar:

Sidan 2 Han söker gamla spår av pest. Hur gammal är graven han söker i?
Svar:
Ligor från andra länder gör många inbrott. Vad heter trygghetskommissionens ordförande?
Svar:

Sidan 3 Ännu inte klart om lagen LSS ska ändras. Vem har skrivit artikeln?
Svar:
Hon städar i folks hem. Hos vilka är rutavdragen mest populära?
Svar:
De väntar fortfarande på el. I vilket landskap?
Svar:
Nya bilar får nya skyltar. Vad är det som förändrats?
Svar:
Fler dödades i trafiken. Vad kan detta bero på?
Svar:
Sprängmedel längst ner till höger. Hur mycket lämnades in?
Svar:

Sidan 4 Det nya året kan förändra hela EU. Vad blir den största förändringen?
Svar:
Ny ledare i Kongo-Kinshasa. Vad är det som är oklart?
Svar:
Flyktingarna fick gå i land. I vilket land?
Svar:
Oroligt i Sudan. Vad vill demonstranterna?
Svar:
Arbetare i Bangladesh vill ha högre löner. Var jobbar de flesta?
Svar:
Var är bilden längst ner till vänster tagen?
Svar:



Sidan 5 Frida kan bli nästa stjärna. Läs artikeln och ta reda på när JVM startar!
Svar:
Bra start för Sverige i handbolls-VM. När börjar slutspelet?
Svar:
Skidor herrar: Sebastian Modin vann ett skidlopp. Vad är det för speciellt med honom?
Svar:
Fotboll herrar: Zlatan har fått löneförhöjning. Hur mycket tjänar han om året nu?
Svar:

Sidan 6 Film om rasism på 60-talet. Läs. Skulle du vilja se den?
Svar
Frans är tillbaks med ny låt. Vad heter låten?
Svar:
Svenskarna gillar att läsa skvaller. Gör du?
Svar:
Tintin fyller 90 år. Vad kallar sig författaren?
Svar:

Sidan 7 Läs Bengt Fredriksons spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Laga mat för 10 kronor. Vill du äta den mat som föreslås i artikeln?
Svar:
Svenskarna vill inte flyga mindre. Vad tror du detta beror på?
Svar:

Sidan 8 Här är allt gjort av is och snö. I vilket land?
Svar:
Läsarbrev om stormen Alfrida. Vad tycker du?
Svar:


