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97 personer dog när ett flygplan störtade i ett bostadsområde i 
staden Karachi förra veckan. Två personer överlevde kraschen. 
I vilket land ligger staden Karachi?

1. Pakistan
X. Colombia
2. Etiopien

I helgen firade miljontals muslimer världen över högtiden eid al-
fitr. Man kan jämföra högtiden med det kristna julfirandet.
Den muslimska högtiden eid al-fitr firas när…?

1. Muhammed har födelsedag
X. Det muslimska nyåret infaller
2. Fastemånaden ramadan är slut

Indien och Bangladesh har drabbats av svåra översvämningar 
med död och förödelse som följd. Orsaken är Ampham, som har 
slagit hårdare än coronaviruset. Vad är Ampham?

1. Vulkan
X. Cyklon
2. Tsunami

Huvudmotståndarna i presidentvalet i USA är seniorer. Donald 
Trump fyller 74 i sommar och Joe Biden fyller 78 i höst. Den 
yngste presidenten i USA var 43 år när han valdes 1961. Vem?

1. Barack Obama
X. John F. Kennedy
2. Bill Clinton

Förra veckan drabbades Kiruna av det största gruvskalvet i 
Sveriges historia. I Kirunagruvan bryter man 75 000 ton malm 
per dygn. Vilken slags malm bryter man i Kirunagruvan?

1. Guldmalm
X. Kopparmalm
2. Järnmalm

Sexhandeln i Stockholm har hamnat i nytt ljus efter flera 
polisrazzior i maj. Prostitution har kallats ”en modern 
slavhandel”. Vad är förbjudet när det gäller prostitution?

1. Bara att sälja sex
X. Bara att köpa sex
2. Både att sälja och köpa

Covid-19, coronavirus, droppsmitta, flockimmunitet, karantän, 
visir och statsepidemiolog. Pandemin har gett oss ett nytt 
ordförråd. Ett annat vanligt ord är ”hemester”. Vad är det?

1. Semester nära hemmet
X. Permittering med lön
2. Sortering av patienter

Sveriges infrastrukturminister har fått en begäran om att ”pausa” 
trängselskatten, för att underlätta för vårdpersonal att ta bilen till 
jobbet. Var i Sverige finns det trängselskatt?

1. Bara Stockholm
X. Stockholm, Göteborg
2. Stockholm, Göteborg, Malmö

Den spanska fotbollssäsongen avbröts den 12 mars på grund av 
coronapandemin. Från början av juni får nu den högsta ligan för 
herrar grönt ljus för tävlingsmatcher. Vilken liga?

1. La Liga
X. Serie A
2. Fortuna Liga

Han blev världsmästare i tungviktsboxning som 20-åring 1986. 
Efter problem med droger och en fängelsedom drog han sig 
tillbaka. Nu ryktas om en comeback. Vem är boxaren?

1. Michael Jordan
X. Evander Holyfield
2. Mike Tyson

”Balladen om sångfåglar och ormar.” Så heter den nya boken i 
serien ”Hungerspelen”. Den nya boken utspelas före de andra 
böckerna. Vad heter hjältinnan i Suzanne Collins böcker?

1. Isabella Swan
X. Lara Croft
2. Katniss Everdeen

Ulf Lundell är känd som musiker med låtar som ”Kär och galen” 
och ”Öppna landskap”. Han är också konstnär och författare. 
Vad innehåller hans nya bok ”Vardagar 3”?

1. Urval ur dagböcker
X. Teaterpjäser
2. Texter till sånger
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