
Passar strutsar 
som husdjur?
Svar: Nej, absolut inte. En strutshjärna är 
mindre än ett strutsöga! Dessutom är 
strutsar snabba (kan springa i 70 kilometer 
i timmen), stora (blir över två meter höga) 
och ganska starka. Kombinationen liten 
hjärna, snabb, stor och stark är inte bra 
för husdjur.

Luktar alla 
blommor gott, 
eller?
Svar: Nej. Blommor kan 
lukta lite vad som helst. 
Den äckligaste doften 
har förmodligen jätte-
knölkallan som växer
på Sumatra i Asien. Den 
luktar rutten fisk.

Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!

Alla andas
 inte med 
munnen. 

Sjögurkor, 
till exempel,
 andas med 

rumpan!
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Kan man tillverka regn?
Svar: Ja, men det är dyrt och ganska krångligt. Man åker upp i 
flygplan och strör ut ämnet silverjodid över ett moln. Då påverkas 
molnet så att det töms på vatten. Frågan är om inte hederlig gammal 
regndans är en enklare metod …

Vad är håll, egentligen?
Svar: Håll är en värk i ena eller båda sidorna av magen, strax under 
revbenen. Ingen vet vad håll ska vara bra för, men man får det ofta 
när man anstränger sig fysiskt. Två sätt att slippa håll kan vara att 
inte äta precis innan träning och att värma upp ordentligt.
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Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!

 Inget 
papper kan 

vikas på mitten 
mer än sju 

gånger.



Hur många 
har varit på 
månen?
Svar: Tolv människor 
har vandrat på månen. 
Allihop har varit män 
från USA. Den första 
månpromenaden ägde 
rum 1969. Den senaste 
1972. Så det börjar 
kanske bli dags igen.

Varför äter man lördagsgodis?
Svar: Förr hade familjerna kanske bara råd med snask en 
dag i veckan. Då passade lördagar bra. Ordet ”lördags-
godis” kom i mitten av 1950-talet. Då bevisade svenska 
forskare att det är dåligt för tänderna att äta godis ofta.

En nyfödd 
blåval är ungefär 

lika stor som 
en fullvuxen 

elefant!
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Tävla och vinn med dina egna roliga frågor. 
Gå in på Kamratpostens hemsida, KPwebben.se,  och läs 

allt om hur du kan hamna på mjölkpaketet!


