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Danmark har släppt ut 35 miljarder liter ”bajsvatten” mellan 
Danmark och Sverige. Avloppsvattnet kommer från toaletter i 
Köpenhamn och har släppts ut när det regnat så mycket att det 
blivit översvämningar. Var har avloppsvattnet släppts ut?

1. Östersjön
X. Bottenviken
2. Öresund

Flygvapnet i Italien har hyllat sitt folk efter två månaders 
”lockdown” på grund av coronapandemin. På fem dagar flög 
man över 21 städer och bjöd på show, genom att färga himlen 
i Italiens färger. Vilka färger ingår i Italiens flagga?

1. Grön, vit, röd
X. Svart, orange, brun
2. Gul, blå, rosa

Nu vänder vi blad i almanackan och säger välkommen till juni. 
Månaden har fått sitt namn efter gudinnan Juno. Hon var gift med 
Jupiter och var kvinnornas beskyddare. Hon var mamma till 
bland annat Mars och Vulcanus. I vilken mytologi?

1. Romersk
X. Fornnordisk
2. Grekisk

De flesta av företagets flygplan står parkerade på marken. 
Coronapandemin har stoppat nästan all flygtrafik. Väldigt få 
köper flygbiljetter. Nordens största flygbolag har hittills i år 
förlorat nästan 4 miljarder kronor. Vad heter flygbolaget?

1. SL
X. SAS
2. SJ

För tre år sedan dödades en djurvårdare på Orsa rovdjurspark. 
Nu har en tidigare chef för parken dömts för vållande till annans 
död. Djuret som dödade djurvårdaren tillhör en djurart där en 
hane kan väga upp till 300 kg. Vilket djur?

1. Varg
X. Björn
2. Järv

”Trevligt folk”, ”Sveriges närmaste stad” eller ”I love Hjo”. Så kan 
några kommunslogans se ut. Om du åker runt i Sverige i sommar, 
kan du hålla utkik efter olika slogans. ”Världens ände” är slogan i 
en kommun i Södermanland. Vilken?

1. Trosa
X. Lysekil
2. Ystad

Dessa insekter ser till att växter sprider sig. Många av dem är på 
väg att försvinna. Genom att se till att det finns ängar med många 
blommor kan man hjälpa dem. Helsingborg har valts till bäst i 
Sverige på att rädda dessa insekter. Vilka?

1. Löss
X. Kackerlackor
2. Bin

Fotbollsspelarna Christiano Ronaldo och Lionel Messi har tjänat 
över 100 miljoner dollar var det senaste året, men en 
tennisspelare från Schweiz ligger i topp på listan över de idrottare 
som tjänat mest. Vem är han?

1. Roger Federer
X. Marcel Hirscher
2. Rafael Nadal

Den 30 maj fyllde denna konstnär och serietecknare 80 år. Han 
är känd från böcker som ”Pelle i djungeln” och ”Sagan om det 
röda äpplet” och tv-serien ”Tårtan”. I höst kommer hans nya 
bok ”Skrotnisse och hans nya vänner”. Vem är serietecknaren?

1. Lasse Åberg
X. Jan Lööf
2. Sven Nordqvist

I finalen av ”Let´s dance 2020” meddelade programledarna 
David Hellenius och Tilde de Paula Eby att de slutar efter 
denna säsong. Det blev i övrigt som vanligt en spännande 
och sprakande final. Vilket par vann ”Let´s dance” 2020?

1. Sussie Eriksson/Calle Sterner
X. Anders Svensson/Maria Zimmerman
2. John Lundvik/Linn Hegdal
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