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Sidan 1 Protester i Frankrike. Mot vad?
Svar:
Löfven ska få med sina motståndare. Vilka är det han ska få med?
Svar:
Världens länder möts om klimatet. I vilket land?
Svar:
Kulturprofilen får längre straff. Hur långt?
Svar:
Var står denna stora halmbock?
Svar:
EU väntar med nya regler om vintertid. När kan den senast införas?
Svar:

Sidan 2 Irene fick hjälp till slut. Var jobbar hon nu?
Svar:
Hon fick träffa Nobelvinnaren. Vem?
Svar:

Sidan 3 Ny lag tillåter fler företag att ordna spel. Vad heter det svenska spelbolaget?
Svar:
Demonstration för klimatet. Vem lämnade en protest till politikerna i Umeå?
Svar:
Tusentals barn går inte i skolan. Vad kan vara orsaken?
Svar:
FN berättade inte allt om mordet på svenskan. I vilket land skedde dådet?
Svar:
Trångt bland julens paket. När ska du skicka dina vykort för att vara säker på att de kommer fram?
Svar:
Vem föreställer statyn på bilden längst ner till höger?
Svar:

Sidan 4 Tre kvinnor har fått Nobelpriset i Fysik. Vem får priset i år?
Svar:
Fler människor i världen utsätts för varmt väder. För vilka är det mest farligt?
Svar:
Ukraina stoppar ryska män. Varför?
Svar:
100 bränder i Australien. Vad hände en man som dog?
Svar:
Rymdsond från USA har landat på Mars. Vad ska den göra?
Svar:
Vad ska tomtarna på bilden göra?
Svar:



Sidan 5 Zlatan vill alltid vinna. Vad heter hans bok?
Svar:
21-åriga Ebba gör succé i skidåkning. Vem vann i båda loppen som hon blev tvåa i?
Svar:
Ridsport herrar: Vad heter Peter Fredricsons häst?
Svar:
Curling damer: Vad heter lagledaren?
Svar:

Sidan 6 Läs igenom de tre recensionerna om böcker. Vilken vill du helst läsa?
Svar
De är med i Melodifestivalen. I vilka städer äger deltävlingarna rum?
Svar:
Sara Danius får fint pris. Från vilken grupp?
Svar:
Dylan och Young spelar på festival. I vilken stad?
Svar:

Sidan 7 Läs Katrin Kasströms spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
De byggde en egen husbil. Vad tycker de är bäst med detta liv?
Svar:
Ny sorts mat till julen. Vad kallas sill gjort på svamp?
Svar:

Sidan 8 Julens mest älskade kaka. Från vilket land kom de, troligtvis?
Svar:
Tävling för hus av pepparkakor. Var kan du se bidragen?
Svar:


