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Präster begravs i sin prästdräkt (504)
Valentin Rasputin (505)
Sten Anderssons bok om Wittgenstein (506)
Varför skrev inte Olof Palme något? (507)
Varför ligger döda flugor på rygg? (508)
En resa med någon annan (509)
Den inbyggda kroppsklockan (510)
En märklig rättegång i Helsingfors – Aarnioaffären (511)
Åtalad för över 30 brott
Besökte prostituerad på arbetstid
Polisen hittade över en halv miljon i sedlar nedgrävda
Oförklarlig förmögenhet
Hittills en fällande dom
Radikaltofsen – signal för vad? (512)
Världens äldsta fotografi (513)
Xantippa… satkärring? (514)
Omvänd polsk notation (515)
Paulo Coelho: Zahiren (516)
Andas med autonoma nervsystemet (517)
Speed reading (518)
Skogsliv vid Walden (519)
Berget Fuji fotograferas alltid (520)
Sköt sig med telefonen mot örat (521)
Melodiska röster (522)
Svårmod, melankoli eller vad? (523)
Medveten och omedveten humor (524)
Palmes överklagande av skattebeslut (525)
Att läsa Paulo Coelho (526)
Arrestvakten låstes in (527)
Mormor som en pressad diamant (528)
Google har indexerat miljontals böcker (529)
Kvinnors hjärnor blir mindre (530)
Vem har skrivit det här? (531)
Rysk militär doktrin (532)
Att kasta ett emaljöga (533)
Skrytbil eller skrotbil? (534)
Husmoderstips om grävlingsfett och bananer (535)



Att hugga och elda med ved (536)
Man måste förstå vissa brottslingar (537)
Hitta N bland alla MMMMMM (538)
Finskan är världens vackraste språk (539)
Så började andra världskriget (540) 
Galna Edna Syl (541)
von Sydowska mordens gåta (542)
Anna Politkovskaja (543)
Karl Marx kunde läsa svenska och ryska (544)
BIC kulspetspennor (545)
Vart tog de intellektuella vägen? (546)
Rysk rättskultur (547)
Heavy Airlift Wing (548)
Polischefer åtalade i Helsingfors och Oslo (549)
John Locke och Jeremy Bentham i en svensk dom (550)
Boken Skogsliv vid Walden störst av alla i USA (551)
Hagelskurar skadar bilar i Tyskland (552)
Hur kom irländarna till Island? (553)
Siffrorna 4 och 7 i Japan (554)
Hovrättens förklaring av domen i Lisa Holm-målet (555)
Ökande försvarskostnader i Europa (556)
En vacker häst är vacker (557)
Judiska sångerskan Yasmin Levy (558)
Konsten att bokstavera (559)
Flygplanstillverkaren Saab (560)
Olympiska spelen i Grekland (561)
Uteblivna vittnesmål är inte bevis (562)
SE-Bankens kapitalförvaltning (563)
Med Karin Thunberg i Frankrike (564)
Stålmannen räddade familjens ekonomi (565)
Spännande möten vid Svampen (566)
Svart och vit magi (567)
Konglomeratstaten Sverige (568)
Framdriften i Svenska Dagbladet (569)
Napoleon på kullen utanför Moskva (570)
Skottljud i radions nyhetssändning (571)
Pusselläggaren i New York (572)
Är det dags att avskaffa damidrotten? (573)
Man kan inte ärva videoband (574)
Det är obra att det är ointressant… (575)
Frågor i amerikanska Supreme Court (576)
Högsta domare i USA bär ring från Lunds universitet (577)
Guantanamo base (578)
Damklass i schack och i snooker (579)
Soldatnamn (580)
Undervattenskablar (581)
Norrmän blev svenskar i Amerika (582)
Präst mot spöken inom psykiatrin (583)
Tänk dig för innan du seglar till Antarktis (584)
Oomkullrunkeligen (585)
Svensk upptäckte Island (586)
Att abortera ett foster av två (587)
Världens äldste man avled (588)
Det finns inga ormar på Irland (589)
Tidskriften Kulturvärden (590)
Radiometeorologernas märkliga röster (591)
Polsk-sovjetiska kriget 1919 – 1921 (592)
Begravningen av domaren Antoni Scalia  (593)
Umberto Eco (594)
Jan Helin och hans språkbehandling (595)
Blindfönster och blinderingar (596)
Ockulta intressen hos Strindberg (597)
Eva i fotoaffären och herr Wolf (598)



Sokrates sista ord (599)
Vem uppfinner vad och varför? (600)
Rädda pratradion (601)
Riksdagsledamöternas stolar (602)
Folk bör veta var det bor (603)
Anna Lindh sköt pistol (604)
Det är synd om de där finnarna (605)
Oord som har olika betydelser (606)
Den legendariske världsreportern (607)
Konnotationer (608)
Polisen slog till mot ”kriminella” på krogar i Stockholm (609)
Soldatnamn (610)
Norsk älg som hukar (611)
Hunden Pompes grav (612)
Den egna kraftens män (613)
Idioter (614)
Alla springer i vänstervarv (615)
Georg lunchade på Östra Station i Stockholm (616)
Dialogen som filosofisk och litterär form (617)
Uppmärksamhetsgrad i media (618)
En norsk träbro brast (619)
Den där mystiska multiplikationstabellen (620)
Sverige förste fortkörare (621)
Änkestöten, vad är det? (622)
Att fånga apor i Sudan – en metodstudie (623)
Thomas ab Aquino (624)
När Norge ockuperade en del av Danmark (625)
Civil honnör vintertid (626)
Astrid Lindgren och horsbrottet (627)
Cigarrmärket ”Greven av Monte Cristo” (628)
Vad hände med den lettiska guldreserven? (629)
Walk the line (630)
Strindberg och jag, vi är bäst… (631)
Sanningens olika skepnader (632)
Peter Kihlgård och kärleken (633)
Vad bibeln säger om gnatiga hustrur (634)
Norman Mailer och hans whiskey (635)
Greve Sparre och Elvira Madigan (636)
Ludwig Wittgenstein och Adolf Hitler (637)
Med fem eller sex kärnvapen i bagaget…(638)
Kjell Albin Abrahamson i rutan (639)
Newtons första lag förvånar (640)
Märkliga lagregler (641)
Birkebeinerrennet (642)
Linnés apor, apinjor och dårar (643)
Mannen som sköt tsaren i Kungsträdgården (644)
Taktilitet (645)
Filosoferna och meningslösa meningar (646)
Villatomt med runsten (647)
Fanns det en Berlinmur? (648)
Arthur Schopenhauer, brottslingen (649)
Så fick kommunismen makten enligt Svenska Dagbladet (650)
Ostindiskt porslin med feltryck (651)
Ribbentrops muntliga brasklapp (652)
”Bakom den ryska dimridån” (653)
SÄPO:s presentation av sin årsredovisning (654)
Vad Ryssland gör och inte gör (655)
SR upphör med sändningar på ryska (656)
Långsamma nyheter och snabba nyheter – ryskt jordbruk (657)
Raul Wallenberg (658)
Chefen för norska hemliga E14 träder fram (659)
Kroppens inre organ spegelvända (660)
Att kasta boll till andra amerikanska delstater (661)



Man kan dö av skräck (662)
Agape som begrepp (663)
Alla historier är inte roliga (664)
Personliga skratt är högst personliga (665)
Lunds universitet dömde student till döden (666)
Psykpatienter vad de som skapade ”lördagsgodis” (667)
Lars Gustafsson lämnade oss med mycket kvar (668)
Virtuell resa till Helsingfors (669)
Uppgifter från advokatbyrån i Panama (670)
Andra världskriget och siffror (671)
Läckta uppgifter från Panama (672)
Presidenten som inte hade mössan på (673)
Minuterna som förändrade allt (674)
Staten har ansvar för praxissammanställningar (675)
Panamainformationen allvarlig för Ryssland och Kina (676)
Ryssarna anföll eget fartyg med myterister (677)
Det gäller att slå till där det ger effekt (678)
Uppfinnaren av dieselmotorn hoppade i Engelska kanalen (679)
Kaptenens son blev påve (680)
Bertrand Russells filosofihistoria (681)
Tavelmålande elefanter (682)
Kvinnlig astronaut försökte kidnappa rival (683)
Sju sköna sjuka sjuksköterskor skötte... (684)
Biografier över Olof Palme (685)
Vilka var först på månen? (686)
Varför målade svenska flygvapnet guldtackorna svarta? (687)
Domen rörande Breiviks förhållanden i fängelset (688)
Hästkista (689)
Sokrates vandrade runt (690)
Var Carl Bildt en säkerhetsrisk? (691)
Försvinner dagstidningarna helt? (692)
Public service och mediakonsumtion (693)
Pippi Långstrump censurerad i Frankrike (694)
Förvaltare och gode män (695)
Kongressens tidigare talman dömd till fängelse (696)
Begreppet fascism och andra begrepp (697)
En helikopter störtade i Norge (698)
Sokrates hade nog en störning (699)
Avmagrade kubaner blev friskare och sjukare (700)
Våld i filmer och dataspel (701)
Den främste av regnmakarna (702)
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