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Innehållsförteckning

Rymmaren Ioan Ursut (1)
Svante Nordin och Hitlers år i München (2)
Unity Mitford och Hitler (3)
Ordet ”klient” (4)
I USA tror man inte på Darwin (5)
När elektriciteten kom till stugan (6)
Rubiks kub (7)
Hissar och hissresor (8)
Mått-Johansson (9)
Att hålla fyr i brasan (10)
Klas Pontus Arnoldsson fick Nobelpriset (11)
Peter Artedi omkom när han ramlade i kanalen (12)
Varmt badvatten plaskar mindre (13)
Axel Munthe och San Michele (14)
Lord Haw-Haw i tysk radio (15)
Flög tyskt bombflyg till New York? (16)
Springa om tvåan… (17)
Det röda hjärtat på dassdörrarna (18)
Einstein hade liten hjärna (19)
Dionysos fester och thyrsosstaven (20)
Svensk-latinska ordböcker (21)
Wild Bill Hickocks pokergiv (22)
De tre gracerna vid Gustav III:s hof (23)
Mannen med ”järnmasken” (24) 
Goethes alla kvinnor (25)
Vissa ord gör ont i öronen (26)
Jaltakonferensen (27)
Dostojevskijs tungsinne (28)
Att vika ett papper många gånger (29)
Kungen tog av sig hatten för indianen (30)
Begravd soldat var något annat (31)
Angus Barbieri åt inte på 382 dagar (32)
Svenska kryptobedrifter (33)
Införandet av sommartid (34)
Ortsnamn utefter vägarna (35)
De långa telegrammen och Sovjet (36)
Silbodalprästen mördade med arsenik (37)
Polska tavelförsäljare (38)



Tidmätning i antiken (39)
Okänd bil på den egna tomten (40)
Böcker om Kalla kriget (41)
Besökare hos Lev Tolstoj (42)
Jarl Hjalmarsons far (43)
Kallios död till musik (44)
Hitler kom på besök på födelsedagen (45)
Jack Daniel sparkade på kassaskåpet (46)
Slutet för DDR och Stasi (47)
Bernadotte-biblioteket (48)
Brännmärkta förbrytare (49)
Det plågsamma med att raka sig (50)
Koffein som psykostimulantia (51)
Hjärnans plasticitet (52)
Krögarson från Stockholm upptäckte Alaska (53)
Gyllene snittet (54)
De sista orden på dödsbädden (55)
Norrsken (56)
Einsteins liv (57)
Peeping Tom (58)
Den olycksdrabbade jagaren (59)
Uppfinningen av nylon (60)
Paraply och parasoll (61)
Den lilla traktorn ”Grållen” (62)
Förste ensamseglaren jorden runt (63)
Helena Rubinstein och Elisabeth Arden (64)
Edith Piafs liv (65)
Slaget vid Isle of May (66)
Leichenbegleiter (67)
Den ryska Röda armén (68)
Chefen för östtyska Stasi (69)
Nyköpings gästabud (70)
DDR:s svarta kanal (71)
Finlands flagga (72)
Han sprängde juvelerarbutik (73)
Hultafors tumstockar (74)
Strindberg som barn (75)
Botanisten Vivi Täckholm i Kairo (76)
S:t Pauls Cathedral (77)
Tippe Top, snurran som vänder sig (78)
Boktryckarkonstens uppkomst (79)
Sjörövarna Skytte och Drake (80)
Tycho Brahes tama älg blev full och dog (81)
Väckning innan väckarklockor fanns (82)
Peter Englund och blyertspennorna (83)
I tunnor nedför Niagarafallen (84)
Hedern, dueller och den sista duellen i landet (85)
Gummisnoddar (86)
Homo sapiens och neandertalare (87)
Homo Sapiens and Neanderthals (88)
Kaukasier är vi ju nästan alla (89)
Duellen i Lockeredsskogen (90)
Får och oxar fälldes med fallskärm (91)
Tolstoj köpte biljetter tidigt på morgonen (92)
Biblioteket i Ebla (93)
Beräkning av jordens omkrets (94)
Iliaden i undervisningen (95)



Stockholms blodbad (96)
Två mysterier samma dag i Göteborg (97)
Författaren Barbara Cartland (98)
Nom de guerre (99)
Amerikanska flygbaser i Sovjetunionen (100)
Gustaf eller Gustav, Carl eller Karl? (101)
Flykten med flyg över järnridån (102)
Den cyklande spionen (103)
Kalles kaviar och Solstickspojken (104)
Miljardären som försvann (Björkegren) (105)
Sven Vallmark lyssnade på rysk radio (106)
Professorn som försvann (107)
Isdalskvinnan i Norge (108)
Norska spionen Gunvor Haavik (109)
Amerikanska skrivblock (110)
Norske spionen Arne Treholt (111)
Han finansierade revolutionen (112)
Tjuren Ferdinand i verkligheten (113)
Flygleder av ljus i USA (114)
Amerikanska soldater i England (115)
Magdalena Rudenschöld (116)
Mordet på italienske ambassadören (117)
Mordförsöket mot påven (118)
Den irländska doften av torv (119)
Nobiles expedition till nordpolen (120)
Minnesvärda märken på kroppen (121)
Sänkte sin hustru i havet (122)
Avhopparen Oleg Gordievskij (123)
Vad krossade Sovjetunionen? (124)
Galileo Galilei (125)
Maskinöversättning av text (126)
Amerikansk hjälp till Sovjetunionen (127)
Irena Sendler – hjälten i Warszawa (128)
Den framgångsrika svenska disktrasan (129)
Två små flickor överlevde 21 dygn i snön (130
(slut)
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