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”Hamstra” är ett ord vi ofta hör dessa dagar. Att ”hamstra” 
betyder ”att samla förråd av varor”. Ordet kommer från djuret 
hamster. Hamstern äter som om varje måltid vore den sista. Var 
på kroppen förvarar hamstern den mat den samlar in?

1. Kinderna
X. Påse på magen
2. Matstrupen

I många affärer har allt toalettpapper tagit slut. Trots att det inte är 
någon brist på toalettpapper i Sverige, så hamstrar många av oss 
massor av rullar. Ungefär hur mycket papper innehåller en vanlig 
toalettpappersrulle?

1. 5 meter
X. 50 meter
2. 500 meter

Detta land säljer 12 miljarder växter och blommor varje år. Det är 
nästan hälften av alla blommor som säljs i världen. Landets 
tulpaner är berömda. Coronapandemin har gjort att man nu 
måste slänga de flesta blommorna. I vilket land?

1. Österrike
X. Nederländerna
2. Irland

”Stanna hemma – det är allvar nu.” Så sa statsminister Stefan 
Löfven förra veckan. Anledningen till att vi ska stanna hemma är 
att vi måste försöka minska spridningen av coronaviruset. Det är 
nu också förbjudet att samlas mer än…?

1. 5 personer
X. 50 personer
2. 500 personer

Klockan 02:00 i söndags var det dags att ställa fram klockan en 
timme. Vi fick sommartid i Sverige. EU har bestämt att vi snart 
ska sluta ställa om tiden mellan sommartid och vintertid. När ska 
vi sluta ställa om klockan?

1. I höst
X. 2021
2. 2022

Detta stora djur har två horn. Det lever på savannerna i Afrika 
och kan väga mer än 1 000 kg. För åtta år sedan fanns det bara 
4 800 sådana djur i det vilda. Idag finns det nästan 6 000 djur, 
tack vare kampen mot tjuvjägare. Vilket djur?

1. Afrikansk buffel
X. Stäppelefant
2. Spetsnoshörning

Detta friluftsmuseum på Djurgården i Stockholm invigdes 1891. 
Det är ett av Sveriges mest besökta museer. Nu är det nästan 
tomt inne på området. Minskade inkomster gör att museet hotas 
av konkurs. Vilket museum?

1. Gröna Lund
X. Naturhistoriska riksmuseet
2. Skansen

Sommar-OS i Tokyo skulle ha startat den 24 juli. På grund av 
corona-pandemin blir det inget OS i sommar. Internationella 
Olympiska Kommittén har nu bestämt sig. När ska OS i Tokyo 
genomföras?

1. Oktober 2020
X. Våren/sommaren 2021
2. Sommaren 2022

Det började som ett pusselspel för mobiler och spelkonsoler. 
Spelaren använder sig av en slangbella för att skjuta iväg 
fåglar mot grisar. Sedan kom två långfilmer. Nu blir spelet serie 
på Netflix. Vad heter spelet/filmen/serien?

1. Angry Birds
X. Tiny Wings
2. Bad Piggies

Denna föräldralösa flicka kommer till ett torp som fattighjon som 
sjuåring. Barnböckerna om den fattiga flickan började ges ut 
1945. Nu fyller de 75 år. För att fira detta, ska Stadsteatern i 
Stockholm sätta upp en pjäs om flickan. Vad heter hon?

1. Kulla-Gulla
X. Alice i Underlandet
2. Katitzi
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