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Sidan 1 Deras barn sköts ihjäl. Var höll man minnesstunden?
Svar:
Lööf ska försöka bilda regering. Tror du hon lyckas?
Svar:
16-årig pojke åtalas för mord på hemlös. Var skedde detta?
Svar:
Fem saudier kan dömas till döden. Vad kan de dömas för att ha gjort?
Svar:
André Myhrer blev trea i slalom. Vem vann?
Svar:

Sidan 2 Många grupper gör brott. Vem forskar om detta?
Svar:
Osäkert om vilken budget som ska gälla nästa år. När ska omröstningen vara klar?
Svar:

Sidan 3 Flera dömda efter nya lagen om våldtäkt. Vad är nytt i lagen?
Svar:
Jönköping fick LSS pris. Vad betyder LSS?
Svar:
Folk dör i väntan på vård. Vad tycker du om detta?
Svar:
Många är bra på återvinning. Vilken myndighet påstår detta?
Svar:
Fel att dela ut hånfullt pris. Hur mycket fick den utsatta i skadestånd?
Svar:
Mest gift i ekologiskt ris. Hur kunde giftet hamna där?
Svar:

Sidan 4 Många städer i Indien har dålig luft. Vad beror det på?
Svar:
Storbritanniens regering säger ja till att lämna EU. När kan detta ske?
Svar:
Rohingyer återvänder inte. Varför?
Svar:
Italien lyder inte EU. Vad är det frågan om?
Svar:
Minst 77 döda i bränderna. Vilken stad drabbades värst?
Svar:
I vilket land?
Svar:



Sidan 5 Myhrer siktar på nytt guld. Hur gammal är han?
Svar:
Sverige vann mot Turkiet i fotboll. Vem gjorde målet?
Svar:
Skidor damer: Hanna Falk vann i stor stil. Vem kom trea?
Svar:
Fotboll herrar: Zlatan vann ett pris. Vilket?
Svar:

Sidan 6 Han avslöjar politiker i USA. Vilken politiker?
Svar
Charlotte Kalla är med i radions julkalender. Vilken roll gör hon?
Svar:
Han vill få pojkar att läsa böcker. Vem vill det?
Svar:
Spotify kommer till arabiska länder. Vilka länder?
Svar:

Sidan 7 Läs Agnes Sauters spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Visst kan glass smaka jul: Vad är det som får glassen att smaka jul?
Svar:
Vad smakade sämst enligt testpanelen?
Svar:

Sidan 8 Kriget förändrade världen. Hur många dog?
Svar:
Brev från läsarna. Vilken bild tycker du är bäst?
Svar:


