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Sidan 1 Protester i Venezuela. Vad heter den nuvarande presidenten?
Svar:
Frida vann två guld i skid-VM för juniorer. Vilka distanser?
Svar:
Eva Melander vann pris. För vilken film?
Svar:
Sverige bäst på klimatpolitik. Hur många har undersökt detta?
Svar:
Eckerman till final. Vad heter hans häst?
Svar:
Många dog när damm rasade. I vilket land?
Svar:

Sidan 2 Nya regler har inte hjälpt. Vilken typ av regler gäller det?
Svar:
Allt fler personer dör i olyckor på jobbet. Vilken myndighet konstaterar detta?
Svar:

Sidan 3 Sverige slutar kämpa för lägre arbetslöshet. Vad skyller ministern detta på?
Svar:
Svårt för många bönder. Vad orsakar problemen?
Svar:
Örebro har bäst sjukhus. Vilket sjukhus kommer trea?
Svar:
Han vill leda Miljöpartiet. Vem slutar, som han ska ersätta?
Svar:
Talgoxen är vanligast. Vilken förening har undersökt detta?
Svar:
Strejker i många hamnar. Vad handlar konflikten om?
Svar:

Sidan 4 De som syr våra kläder vill få det bättre. Vilket land handlar det om?
Svar:
USA börjar fungera igen. Vad handlar bråket om?
Svar:
30 döda i översvämningar. I vilket land?
Svar:
Unga i protest mot miljön. Vem startade?
Svar:
2018 var fjärde varmaste året. Vilken organisation undersöker detta?
Svar:
Var är bilden längst ner till vänster tagen?
Svar:



Sidan 5 Ung svensk gör succé i NHL. Varifrån kommer han?
Svar:
Nu börjar vinterns skidfest i Åre. Vilka datum avgörs damernas och herrarnas slalom?
Svar:
Handboll herrar: vilken plats kom Sverige påi VM?
Svar:
Sverige vann över Ryssland i bandy. Resultat?
Svar

Sidan 6 Musikfesten är tillbaka. Vilken fest?
Svar
Hédi Fried skriver för barn. Vad handlar boken om?
Svar:
Låten Afrika spelas i öknen. Vad drivs maskinen som spelar av?
Svar:
Ny låt från Laleh. Vad heter låten?
Svar:

Sidan 7 Läs Katrin Kasströms spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Kontroll av vård på nätet. Hur mycket betalar regionerna för vård på nätet?
Svar:
Margarin fick dåligt pris. Varför?
Svar:

Sidan 8 Kina satsar på rymden. Vad är speciellt denna gång?
Svar:
Läs om vintern i världen. Vilket land har det sämst, tycker du?


