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Inget OS i Sverige (--> 1:20)

Vilket land får ordna OS och hur många röster fick det? Italien (47 röster)

Hur många röster fick Sverige? 34 röster

Hur ofta har Sverige försökt att få OS? tre gånger

Vilken anledning fanns att Sverige inte fick OS?
många i Sverige vill inte ha OS; Stockholm vill inte vara med och betala

Hur ofta är OS? vart fjärde år

Glosor: OS - Olympiska spelen; ordna 1 = organisera; en tävling -ar - Wettkampf

Sverige är klart för kvartsfinal (1:20 --> 2:40)

Hur gick åttondelsfinalen i måndags? Sverige vann över Kanada 1-0

Vem möter Sverige i kvartsfinalen och när är den? Tyskland; på lördag

Vilken annan match spelades i måndags och med vilket resultat?
USA - Spanien (2-1)

Het vecka i Europa (3:37 --> 4:26)

Hur varmt kan det bli på många platser i Europa? 40 grader

Vilken prognos finns det för Frankrike? rekord i värme

Hur ska folk bete sig enligt myndigheterna i Frankrike?
ska stanna inne och dricka mycket vatten

Glosor: svalka 1 - abkühlen; en fläkt -ar - Ventilator

Snart väljer Liberalerna ledare (5:30 --> 6:17)

När ska partiet rösta om det? på fredag

Hur många kandidater finns det? två personer: Nyamko Sabuni, Erik Ullenhag
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Vilka argument har Olle Schmidt för den ena kandidaten?
är modig och tydlig, har jobbat med politik och företag

Vilka jobb hade kandidaterna tidigare? båda var ministrar i Sveriges regering

Glosor: tydlig - deutlich

Meraf Bahta får inte tävla på ett år (6:17 --> 7:10)

Vad exakt har Meraf Bahta gjort?
har inte talat om var hon varit fastän hon måste göra det pga dopningstesterna

När får hon tävla igen? i höst

Glosor: tävla 1 - wettkämpfen; (en) dopning - Doping; fria 1 - befreien, freisprechen;
en dom -ar - Urteil; avstängd - ausgeschlossen; kvala 1 = kvalificera sig

Allsången är här (7:10 --> slut)

När är sommarens första allsång? tisdagen den 25 juni

Vad säger John Lundvik om Allsången?
har tittat på det som barn och vuxen, har varit flera gånger i publiken

Hur länge visas programmet? i åtta veckor

När visades programmet för första gången? för 40 år sedan / år 1979


