KP-Katarina
Gör på KP: Är redaktionschef. Jag
planerar kommande nummer, läser
texter och skriver en del själv.
Favoritmat: Kokta rödbetor med
getost är så himla gott!
Bäst denna sommar: Att kolla in alla
djur på landet. Jag har till exempel blivit kompis med världens sötaste
skogsmus.

Mega-fel i KP 11
Hej! Jag skulle bara säga att i KP 11 så var
det en på Klotter som frågade efter en bild
på Mega Charizard X. Ni har tagit fel bild!
Charizard har två ”Mega-utvecklingar”. Det
beror på vilken ”Mega-sten” man har. Man
får antingen Mega Charizard X eller Mega
Charizard Y. Ni har tagit
en bild på Mega
Charizard Y,
och inte X!
(X-utvecklingen är
svart med
blå eld och
är inte det
minsta
orange). Jag
ville bara säga det!
Rätt
Charizard.

Pokemon-nörden

Katarina svarar: Vi är ledsna att det blev
fel där. Det är många läsare som har hört
av sig och påpekat samma sak. Vi rörde
ihop det helt enkelt. Förlåt!

Så skriver du till KP
Det finns flera sätt:
1. Gå in på KPwebben, klicka på
”Skriv till KP” och välj den avdelning som
passar bäst. Det är frivilligt att fylla i personuppgifterna. Men glöm inte signaturen.

Overkligt mycket
färgat hår

Glassigaste fixningen
ever! Sidan 4.

Hej alla dimensioners bästa tidning! Jag
har lagt märke till en sak. Väldigt många
ritade människor i KP har färgat håret. De
flesta i verkligheten har ju inte färgat hår.
Varför är det så i KP?

04 Galet mycket glass
Hur firar man sin glasstokiga bästis?
Med sommarens kallaste buﬀé, så klart.

06 Prat & Svar
09 Klotter
10 Nervös för nya skolan
Maja har bytt skola flera gånger.
Elias gör det för första gången i höst.
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Redaktionen
turas om att svara
här. Denna gång:

Foto: STEFAN BOHLIN

Adressen är tyck@KPwebben.se.
Eller ”Tyck”, KP, 105 44 Stockholm. Du kan också
gå in på KPwebben och klicka på ”Skriv till KP”.

Anonym

PS. Ni behöver inte ändra på det!
Katarina svarar: Jag vet inte säkert, men jag
tror att det beror på att illustratörerna som
tecknar bilder i KP tycker att det är roligt. Det
är nog härligare att rita hår i alla möjliga färger
än att välja mellan svart, brunt, rött och blont.
För när man ritar har man ju chansen att göra
precis som man vill.

Kul eller jobbigt att
byta skola? Sidan 10.

16 Kropp & Knopp
Läsarfrågor om flytningar och snoppar.

18 Nyheter
20 Vetenskap & Fakta

En panda, diskusjätten Daniel Ståhl,
dj:n Alan Walker och en solnedgång.

1. Kan man skicka emojier till KP?
2. Vem tar hand om KP Fixar?
Ei

Hönor är bäst, tycker
Vilma. Sidan 14.

31 Katten Nils-gänget
32 Prat med Gregs pappa
KP intervjuar Jeﬀ Kinney, författaren till
Dagbok för alla mina fans.

34 Hit-makare med mask
Alan Walker är dj:n bakom Faded och Alone.

35 Roligast på Youtube?
Fakta om den falsksjungande figuren
Miranda Sings.

36 Är du en t-rex?

Vill ha mycket mer!
Hej! Vi är två tjejer som skulle vilja ha mer
tidningar, men vi förstår om ni inte hinner.
Vi vill också att KP tidningarna ska vara tjockare!
Dom 2 hasselnötterna som
kollar brevlådan heeeela tiden!!!

Katarina svarar: Hej! Kul att ni gillar KP så
mycket. Ni har ändå lite tur. I år kommer det
ut 20 KP-tidningar, vilket är fler än på säkert 30,
40 år i alla fall ... Men det är sant som ni skriver
att vi nog inte hinner göra fler tidningar än så.
Skulle vi ge ut fler och tjockare tidningar skulle
det också bli mycket dyrare att prenumerera.

Vilma har 17 höns i huset.

23 Önskebilder

Funkar emojier?

Katarina svarar: 1. Man kan skicka emojier
i mejl till KP, men det är svårt för oss att trycka
dem i tidningen. Så oftast blir de strukna.
2. Det gör KP:s reporter Josefin Auer. Hon är vår
fixar-drottning, som tar emot mejlen och fixar
och skriver de flesta av reportagen. Hon har ett
riktigt roligt (och slitigt) drömjobb.

14 Kacklande kompisar

Allt om de smarta och ibland jättelika
bläckfiskarna. Dessutom: Svar på allt.
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Fråga, klaga, Önska, beröm – skriv!
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Irma, 10, och de
andra i panelen
testar juice. Sidan 44.

Gör KP:s test och få reda på vilken
dinosaurie du passar som.

38 Pinsamt & Hemligt
39 Flams
40 Kryss & Knåp
41 Läsarnoveller
Om ett äventyr i en magisk värld och
ett möte med en mystisk pojke.

44 Yes, vilka juicer!
KP:s testpanel smakar sig fram
till den godaste apelsinjuicen.

46 Klur
48 Bleckmossen

2. Mejla direkt till varje avdelning.
Adresser finns vid avdelningarna.
3. Skriv ett vanligt brev till
”Avdelningens namn”, KP, 105 44 Stockholm.

Kommer Pi och Amanda bli ett par?
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50 Önskaren
52 Serie: Hokus pokus
KP 13/2017

3

