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Sidan 1 De får fredspriset. När delas priset ut?
Svar:
Bråttom att stoppa utsläppen. Av vad?
Svar:
Ännu ingen ny regering i Sverige. Vem har fått i uppgift att försöka?
Svar:
Femtusen saknas efter skalven. I vilket land?
Svar:
Känd journalist försvunnen. Var försvann han?
Svar:
Från vilket land kommer han?
Svar:

Sidan 2 Skolor vill ha mer säkerhet. Varför?
Svar:
Första kvinnan på över 50 år som får Nobelpriset i fysik. Vad forskar hon inom?
Svar:

Sidan 3 Utbildningarna som ger störst chans till jobb. Är du intresserad av något av dessa jobb?
Svar:
De har flytt från Ryssland. Varför?
Svar:
Äldre mår psykiskt dåligt. Vilka säger detta?
Svar:
Två nya i akademien. Vilka yrken har de?
Svar:
SD ska bestämma i Hörby. Hur många procent fick de av rösterna?
Svar:
Vilka misstänks för branden längst ner till höger?
Svar:

Sidan 4 Bråket om landets namn fortsätter. Vilket namn är det frågan om?
Svar:
Bolsonaro vann i Brasilien. Blir han president nu?
Svar:
Danmark vill stoppa bilar som släpper ut avgaser. Om hur många år vill man att detta skall ske?
Svar:
Kavanaugh blev domare. Varför har det dröjt?
Svar:
Misstänkta spioner utvisas. I vilket land sker detta?
Svar:
Vad dricker kvinnorna på bilden?
Svar:



Sidan 5 Smederna vann SM-guld. I vilken sport?
Svar:
Nilla Fisher flyttar hem till Sverige. Från vilket land?
Svar:
Fotboll herrar: Vem stod bakom segern för Malmö FF?
Svar:
Fotboll herrar: Vad vill Paulinho göra i framtiden?
Svar:

Sidan 6 Lättläst bok om svår sorg. Vad heter författaren?
Svar
Kärlek som inte får synas. Vad handlar den om?
Svar:
Fin bok om Mats Melin. Vad är han mest känd som?
Svar:
EU vill ha mer europeisk film. När kan denna lag träda i kraft?
Svar:

Sidan 7 Läs Bengt Fredriksons spalt till höger. Vad tycker du om den?
Svar:
Många struntar i Internet. Varför, tror du?
Svar:
Råttor ställer till problem. Var är problemet störst?
Svar:

Sidan 8 Fredrik blir gärna Marisol M. Vad heter hans bok?
Svar:
Titta gärna på bilderna i spalten "Vad tycker du" Åsikter, Tack!
Svar:


