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Sidan 1 Elden förstörde stad. I vilket land?
Svar:
Riksdagen röstar om statsminister. Vem är det frågan om?
Svar:
FN ska skicka mer mat till Jemen. I vilken hamnstad skeppas maten in?
Svar:
Ny skatt på tv. Hur gammal ska man vara för att betala den nya skatten?
Svar:
När införs skatten?
Svar:
Världens ledare samlas i Paris. Vad vill man högtidlighålla?
Svar:

Sidan 2 Indier blir experter i Sverige. Inom vilket område?
Svar:
Fler barn söker hjälp för ätstörningar. Hur många sökte förra året?
Svar:

Sidan 3 Svårt för flyktingar att få riktiga bostäder. Var är det svårast?
Svar:
Sorg över pojke som dog. Hur gammal blev han?
Svar:
Två män sköts till döds. Vad tycker du om detta?
Svar:
Fler pappor tar hand om sina barn. Vad heter personen på försäkringskassan som säger detta?
Svar:
Fler sjuksköterskor stannar i Sverige. Varför?
Svar:
Man som hotade politiker ska sitta i fängelse. Hur länge?
Svar:

Sidan 4 De har lämnat sina hem i Honduras. Vart är de på väg?
Svar:
Trumps makt minskar. Varför?
Svar:
Massgravar hittade i Irak. Hur många befaras ligga där?
Svar:
Flera hus rasade i Frankrike. Vad kan vara orsaken till detta?
Svar:
Israel bombade Gaza. Varför?
Svar:
Var är bilden längst ner till vänster tagen?
Svar:



Sidan 5 AIK vann SM guld i fotboll. Vilket lag besegrades i sista matchen?
Svar:
De är årets bästa spelare. Vad heter damfotbollens pris?
Svar:
Fotboll damer: Vilket lag besegrades av de svenska spelarna?
Svar:
Bandy herrar: Hur många mål gjorde Västerås?
Svar:

Sidan 6 Lady Gaga gör succé igen. Som vad?
Svar
Kvinnliga nobelpristagares böcker ges ut igen. Varför?
Svar:
Musikhjälpen kommer tillbaka. Var går de hopsamlade pengarna? 
Svar:
Spice Girls sjunger tillsammans igen. Vem saknas?
Svar:

Sidan 7 Läs Bengt Fredriksons spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Nya regler stoppar namn. Kolla de stoppade namnen och utse de knasigaste!
Svar:
Bättre minne av att röra sig i tio minuter. I vilket land har man undersökt detta?
Svar:

Sidan 8 Lös novemberkrysset!
Svar:
Var skickar du din rätta lösning?
Svar:


