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Sidan 1 Åtta år med krig i Syrien. Vad gör det svårt att få fred?
Svar:
Veckan när vi ska vara extra snälla mot varandra. Hur uppkom den?
Svar:
Stulna kronor återfunna. Var?
Svar:
Svensk musiker vann pris i USA. Vilket?
Svar:
Svenskt guld i skidorientering. Var tävlade man?
Svar:
Vilken valör hade de svenska herrarnas medalj?
Svar:

Sidan 2 Hur länge behöver vi jobba nästa år. Hur länge får vi jobba nästa år?

Svar:
Sverige dåligt förberett för stora bränder. Hur mycket pengar får man extra för att det skall bli bättre?
Svar:

Sidan 3 Sverige behöver fler poliser vid gränsen. Vem är chef för den svenska gränspolisen?
Svar:
Vanligt att strunta i gymet. Hur mycket slösar vi på att inte använda gymkortet?
Svar:
Jan Björklund slutar som ledare för Liberalerna. Hur länge har han varit ledare?
Svar:
Betygen ska blir rättvisare. Hur vill Skolverket göra detta?
Svar:
Sverigedemokraterna ändrar sig om EU. Vad ska de göra nu?
Svar:
Chef slutar efter slarv. Vem?
Svar:

Sidan 4 Hans bok om lägret för flyktingar har fått pris. Hur tog han emot det?
Svar:
Venezuelas ledare säger nej till hjälp. Vem?
Svar:
Danmark bygger stängsel. Varför?
Svar:
Isarna smälter på Himalaya. Hur många är beroende av vatten från isarna?
Svar:
I vilket land är bilden längst ner till vänster tagen?
Svar:



Sidan 5 Vonn tog fint farväl i Åre. Vilken placering fick hon i sitt sista lopp?
Svar:
Svensk innebandy kan få en ny liga. Vad ska den heta?
Svar:
Stavhopp damer: Hur lyder det nya svenska rekordet?
Svar:
Skidor damer: Var tävlade de svenska damerna?
Svar:

Sidan 6 De flesta kan Gullans låter. Hur många låtar har hon gjort?
Svar
Imenella fick pris som årets nykomling. Vilket pris?
Svar:
Vilka gick till final i veckans Mello?
Svar:
Ny serie på TV4. När börjar den?
Svar:

Sidan 7 Läs Bengt Fredriksons spalt till höger. Håller du med?
Svar:
Elbilar blir snart vanligare. Hur mycket får man av staten när man köper en elbil?
Svar:
Tvätta händerna och håll dig friskare. Med vad ska man tvätta händerna?
Svar:

Sidan 8 Hunden gör oss friskare. Varför?
Svar:
Läs spalten "Vad tycker du" Åsikter, tack!
Svar:


