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Sidan 1 Bråk om kärnvapen. Vilka bråkar?
Svar:
Hon hyllades för guld i VM. I vilken sport?
Svar:
Färre olyckor med gratis broddar. Vilken kommun testade detta?
Svar:
Sverige protesterar mot Maduro. Vad heter hans motståndare?
Svar:
När ska EU träffa Maduro?
Svar:
Tusen nya jobb på Samhall. Vilka äger Samhall?
Svar:

Sidan 2 Hon fick hjälp av sin vän att fly. Från vad?
Svar:
Tusentals jobb ska bort från Arbetsförmedlingen. Varför?
Svar:

Sidan 3 Många dör i korsningar utan bommar. Hur mycket vill man satsa för att undvika detta?
Svar:
Bråk när ledarna möttes. Vad bråkade de om, till exempel?
Svar:
Mer pengar till pensionärer. Hur mycket och när?
Svar:
Myndigheten för kraftnät slarvade. Vilka avslöjade detta?
Svar:
Hårdare regler om boende. När ska detta ske?
Svar:
Var är bilden längst ner till höger tagen?
Svar:

Sidan 4 Dömda invandrare kan tvingas till öde ö. I vilket land?
Svar:
Chefer greps efter olyckan. I vilket land?
Svar:
EU vill inte ändra i avtalet. Vilket land gäller det?
Svar:
Indiska politiker vill stoppa slavarbete. Varför hamnar människor i slaveri?
Svar:
Ovanligt väder i världen. Var bor kvinnorna på bilden?
Svar:
Hur kallt har det varit där?
Svar:



Sidan 5 Nu är hon bäst i världen. Varifrån kommer hon?
Svar:
Källström såg inga problem i Qatar. Vad tycker du om hans uttalande?
Svar:
Fotboll damer: Stina Blackstenius har spelat utomlands och återvänt till en svensk klubb. Vilken?
Svar:
Innebandy damer: Sverige vann en match mot Frankrike. Vad blev resultatet?
Svar:

Sidan 6 Gammal bok om kvinnors kamp. Läs och begrunda. Skulle du vilja läsa den?
Svar
De gick till final. Var det de rätta låtarna som gick till final?
Svar:
Celine Dions liv ska bli film. Vad ska den heta?
Svar:
Gyllene Tider gör sin sista turné. När släpps biljetterna?
Svar:

Sidan 7 Läs Agnes Sauters spalt till höger. Vad tycker du?
Svar:
Tusentals vill sluta spela. Vilken myndighet har gjort spelpaus.se?
Svar:
Alice och William är vanligaste namnen. Var kan du hämta hela listan?
Svar:

Sidan 8 Lös 8 frågor om nyheter!
Svar:
Var skickar du din rätta lösning?
Svar:


