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Detta land har fått en ny regering. Den nya förbundskanslern 
(statsministern) är socialdemokrat och heter Olaf Scholz. Han 
efterträder Angela Merkel. Hon har varit landets ledare i 16 år. 
I vilket EU-land är Olaf Scholz förbundskansler?

1. Tyskland
X. Italien
2. Frankrike

Dessa djur är cirka en halvmeter långa och väger 40 kg. Förra 
veckan la tusentals sådana djur ägg vid Nicaraguas kust. Djuren 
kan lägga 90 ägg på 24 timmar. Militärer var på plats för att 
skydda äggen mot rovdjur och människor. Vilka djur?

1. Strutsar
X. Sköldpaddor
2. Hajar

Flera länder säger att de inte kommer att skicka några politiker 
till OS i Peking i februari. De tycker att Kina begår brott mot 
mänskliga rättigheter och vill därför inte skicka officiella 
representanter dit. Vad kallas denna typ av protest?

1. Lockout
X. Strejk
2. Bojkott

Fartyget Almirante Storni var på väg från Ljusne i Hälsingland 
till Alexandria i Egypten. Det var lastat med sågat virke. Utanför 
ön Vinga började fartyget brinna. Efter att ha brunnit i en vecka 
har det bogserats in till en hamn. Vilken hamn?

1. Skandiahamnen, Göteborg
X. Aarhus hamn, Danmark
2. Värtahamnen, Stockholm

2020 avlivades nästan 17 miljoner djur i Danmark. Det var ett 
försök att stoppa spridning av covid-19. Nu visar det sig att 
avlivningen stred mot lagen. Danmarks statsminister kan ställas 
inför riksrätt. Vilka slags djur avlivades?

1. Hästar
X. Grisar
2. Minkar

Priserna på el har stigit kraftigt. Ett sätt att spara el är att byta ut 
glödlamporna i adventsljusstaken mot LED-lampor. En 
adventsljusstake med sju glödlampor drar ungefär 21 watt. Hur 
mycket drar en adventsljusstake med LED-lampor?

1. 17 watt
X. 7 watt
2. 0,7 watt

Den 13 december kommer Lucia i sin vita skrud med ljus i håret 
för att sprida ljus i vintermörkret. Den ”riktiga” Lucia föddes på 
Sicilien och brändes på bål för sin kristna tro år 304. Vad brukar 
vi kalla en person som dör för sin tro?

1. Samarit
X. Martyr
2. Profet

Det är mycket sport på listan över vad vi svenskar har googlat 
mest under 2021. Nummer 1 på listan över vad vi googlade mest 
är en turnering som spelades i 13 länder och där Sverige gick till 
åttondelsfinal. Vilken turnering?

1. EM fotboll, herrar
X. VM handboll, herrar och damer
2. OS fotboll, damer

Sveriges damlandslag i innebandy blev nyligen världsmästare 
efter finalseger med 4-3 mot Finland. Förra veckan var det dags 
för herrarnas turnering. Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz 
gick till semifinal. Vilken medalj fick Sverige?

1. Guld
X. Silver
2. Brons

I fredags avgjordes ”Idol 2021” efter en rafflande final i Avicii 
arena i Stockholm inför 10 000 åskådare. När finalen var 
avgjord, sa segraren: ”Aldrig mått så bra i hela livet”. Vem vann 
finalen i ”Idol 2021”?

1. Annika Wickihalder
X. Birkir Blær
2. Jacqline Mossberg Mounkassa
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