
 Månader 
som börjar 

med en söndag 
har alltid en 
”fredag den 
trettonde”!

Varför hickar man?
Svar: Hicka får man när en nerv 
som går till diafragman (en stor 
muskel i magen) irriteras. 
Muskeln drar då ihop sig och 
en kraftig inandning påbörjas. 
Luften stoppas av att strup-
huvudet i halsen automatiskt 
stängs. Då kommer hickljudet.

Vilken är världens 
minsta fågel?
Svar: Bikolibrin. Den blir cirka 
fem centimeter mellan näbb 
och stjärt och väger mindre än 
två gram. Hjärnan är liten som 
ett riskorn. Äggen är små som 
lillfingernaglar.

B
ild

: Jen
n

y K
arlsso

n

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!



Varför 
skrattar vi?
Svar: Antagligen var 
skratt från början en 
signal om att en situa-
tion var ofarlig. De som 
skrattade tillsammans 
var alltså vänner och 
ingen behövde vara 
rädd. Det är förmod-
ligen därför som vi än 
i dag tycker att det är 
härligt att skratta ihop 
med kompisar och 
andra vi gillar.
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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!

Hur många hjärtslag  har  
en elefant under ett liv?
Svar: En knapp miljard. Det gäller nästan 
alla däggdjur – elefanter som möss. 
Människan är ett undantag. Vi brukar 
hinna med minst dubbelt så många.

Pirayor har 
så vassa tänder 

att en del indianer 
använder dem 
som rakblad!



Hur många taggar 
har en igelkott?
Svar: En fullvuxen igelkott 
har ungefär 5 000 sylvassa 
taggar. Taggarna är egent-
ligen väldigt tjocka hårstrån.

Hur fungerar suddgummin?
Svar: När man skriver med blyerts gnuggas ett tunt lager 
grafit (det grå i pennan) av mot papprets yta. Grafiten lägger 
sig lite ovanpå pappret. Både papper och suddgummin har 
ojämna ytor. När man suddar hakar ytorna i varandra, och 
på så sätt slits grafiten loss från papprets yta.
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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!

Nästan 
alla fåglar 
är väldigt 

allergiska mot 
avocado!


