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Sidan 1 Zakaria kan få stanna. Från vilket land flydde han?
Svar:
Ledarna lovade fred. Mellan vilka länder?
Svar:
Nobelpriset kan stoppas i år. Varför?
Svar:
Moderaterna lovar mer pengar till polisen. Hur många poliser vill de att det skall finnas i framtiden?
Svar:
Vad finns i pizzamästarens pizza?
Svar:
Försäkringskassans chef tvingas sluta. Varför?
Svar:

Sidan 2 De ser sin lärare på en skärm. Skulle du vilja att det blir verklighet i din klass?
Svar:
Regeringen dröjer med förslag om fjärrundervisning. Vilken minister har ansvaret?
Svar:

Sidan 3 Politikerna som inte gör som partierna vill. Vad brukar de kallas?
Svar:
Hans butik måste vaktas. Varför?
Svar:
Livstids fängelse för mord. Från vilket land kommer förövaren?
Svar:
För långa köer till vården. Hur länge skall man, enligt lagen, behöva vänta?
Svar:
Skolorna är viktigast. Vilket parti tycker det?
Svar:
Varför finns det så mycket vatten runt ladan på bilden?
Svar:

Sidan 4 Hon dödades för att hon gjorde sitt jobb. Vilket yrke hade kvinnan?
Svar:
Stora protester mot Nicaraguas ledare. Vad utlöste bråken?
Svar:
Sverige hjälper rohingyer. Hur?
Svar:
Journalist dödades i Gaza. Från vilket land kom den som dödade honom?
Svar:
Hårdare straff för våldtäkt. Vad kan det längsta straffet?
Svar:
Var är bilden på fågelungarna tagen?
Svar:



Sidan 5 Sverige siktar på nytt guld. Var spelar årets ishockey-VM?
Svar:
Bråk om hur spelarna skall vara klädda. I vilket land bråkar man?
Svar:
Fotboll herrar. Kommer Zlatan att vara med i VM-laget?
Svar:
Speedway herrar: Vilken uppgift har grid-girls?
Svar:

Sidan 6 Spännande bok om ett mord. Läs recensionerna. Skulle du vilja läsa boken?
Svar
Läs också nästa recension om en bok. Nå, vill du även läsa denna bok?
Svar:
Snart dags för Mello. Vad heter det svenska bidraget?
Svar:
Årets museum ligger i Göteborg. Vilka delar ur priset?
Svar:

Sidan 7 Läs Agnes Sauters spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Bli bättre på att spara. Vilket tips tycker du är bäst?
Svar:
Farliga färger används i tatueringar. Vilken myndighet varnar?
Svar:

Sidan 8 Här finns Sveriges historia. Vad kallas det?
Svar:
Läs spalten "Vad tycker du" Åsikter, tack
Svar:


