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Både domaren och åklagaren dömdes (533)
Svenska dyschan är dansk, inte fransk (534)
Dumbommar finns bara i Sverige (535)
Svenska dyschan är dansk, inte fransk (536)
Kilroy was here (537)
Ryska revolutionen och Kerenskij (538)
En räv sprang över vägen (539)
Anilinpennorna (540)
Hängbukssvinet Torsten (541)
Filioquestriden mellan katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan (542)



Världen av i går: En europés minnen (543)
Cecilia Vasa och Helena Snakenborg (544)
Drunkningsdöden (545)
Tidningskungarna Pulitzer och Hearst (546)
Kackerlackornas konstruktion (547)
Åklagaren dömdes för ett beslag (548)
US Cyber Command (549)
Kristendom och sexualmoral (550)
Sverige förste fortkörare (551)
Lenins mausoleum (552)
Karl XII staty (553)
NSA och signalspaning (554)
Den finska radiospaningen och FRA (555)
Chefen för narkotikapolisen dömd (556)
”Blå skåpet” (557)
Han delade sovvagnskupé med Lenin (558)
Socialdemokratiskt statsråd ville skjuta Lenin (559)
Information i försvarsfrågor (560)
Kaffe och Instant Coffee (561)
Absint friends (562)
Ryska inspelningar – kompromat (563)
Bärnsten (564)
Artilleriofficerare (565)
Lincolns skägg (566)
Aspergers syndrom hos politiker (567)
De första flygningarna och Carl Cederström (568)
Stora projektet Norden bombsikte (569)
Donerade sitt hår till flygvapnet (570)
Svensk var Lenins best man (571)
Hårkullorna från Våmhus (572)
Aptonymer och lustigheter (573)
Ärtsmygen (574)
Militärslang (575)
Orealistiska krigsfilmer (576)
Razzia (577)
Elvira Madigan och dramat (578)
Menopausens sociala funktion (579)
Mayerlingdramat (580)
Federal domstol prövar Trumps beslut (581)
Vladimir Lenin i Stockholm (582)
Alla borde kunna knacka 25 bokstäver (583)
(slut)
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