Sidan 1
Klurig frågesport
1. Vad lämnar getingmamman till getingbarnen?
1. En kokbok
X. En dykarutrustning
2.Ett papper med texten en avig, två räta, tre aviga.
(Papperet med stickbeskrivningen)
2. Var säger du god natt till din basfiol?
1. I badhuset. (Vid bassängen)
X. På golfbanan
2. På tennisplanen
3. Söderväggen på ditt hus hör mest ihop med ….
1. www.vadsomhelst.se (vadsomhelst.se är också en hem-sida)
X. info@vadduvill.se
2. 08-580 840 00
4. Var i kroppen hittar du feerna?
1. I magen (I magen hittar du inälvorna)
X. I Huvudet
2. I fötterna
5. Vad hittar du troligast på Nordpolen?
1. En klädaffär
X. Ett garage
2. Ett polishus (Polishus = igloo!)
6. Om du har ont i magen och vill få lite sympati, vad bör du då läsa?
1. En innehållsförteckning
X. Ett protokoll
2. Programbladet till en teaterföreställning
(I programbladet hittar du en lång lista på "medvärkande")

Sidan 2
7.

8.

9.

10.

Var dansas det oftast?
1. På biblioteket
X. I domstolen (I domstolen - där tvistas det dagligen och säkert är det
också någon som drar en vals.
2. I skolan
Vilken är slutstationen för bussen?
1.Toaletten (I toaletten - ändhållplatsen)
X. Köket
2. Vardagsrummet
Vilket djur har mest gemensamt med aboriginerna?
1. Björnen
X. Göken (Göken är också urinvånare)
2. Zebran
Var på cykeln finns gratulanten?
1. Längst fram
X. I Mitten
2. Längst bak (Längst bak på cykeln finns pakethållare)

Sidan 3
Hitta verktygen!
1.

I varje mening finns ett verktyg gömt. Hittar du alla?
Jag måste säga att Jens var väldigt stilig i sin nyinköpta smoking.

2.

Margareta hade bjudit hem tre av lärarna till studentfesten, helt utan sin
dotters vetskap.
Sandra tappade ett vinglas i golvet så att glasskärvorna yrde.
Nog måste det väl betraktas som lyx att Åströms bygger jacuzzi i badrummet?
Cecilia fick trillingar för ett år sedan och ammar en av sönerna fortfarande.
fortfarande.
Även om hundavel kan vara spännande, såväl som lukrativt, är det bara
speciella uppfödare som väljer att ha mer än en ras på kenneln.
(I den här meningen finns samma verktyg gömt tre gånger!)
Kan du vara snäll och be Hans lägga journalen här innan han går för dagen?
Jag har sökt jobb i Uppsala, för där bor redan fyra av mina kompisar.
Var det i New York ni visade upp er kollektion för allmänheten första gången?
Min trevlige och stilige granne från Peru bankade på min dörr sent
häromkvällen - men bara för att att han ville låna lite socker.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Sidan 5
Hitta Synonymerna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Svindel………………J…………………..
Dressera………..…S….…..….....….
Kopiator……………T………….….….
Bastant……..….…M……….…..…..
Mandel……..….…U……………..……
Ilsken…….…………P…….....……….
Porträtt……………B.……….…………
Maskar………….…R…...…..….....…
Organister……….C………………..…
Änglalik…….…....Q…………………..
Rostig………………H………...………..
Onödig……..…..…E…………...……..
Reporter….………F……….……….…..
Fotogen…….…….D..…………………
Global……..….……I.…………………..
Lekfull……..………K……...…….……..
Kosmisk…………..G…………………….
Realist………..……L……..……………..
Extrakt………….…O…………………….
Alias…………………N……..…………….
Rapport……………A…...……………….

A. Mun……………….…..…………….…21…
B. Korrekt grind……..………..…….…7…
C. Kroppsdelsfett…….….....……..…9….
D. Arv från kameramannen…..…14…
E. Nybajsad…………....……….………12…
F. Tågstäder……………...……….……13…
G.Kreatursaga………...…….…………17….
H. Lugnt promenadstråk…...…...11…
I. Kikdans……………………….….…..…15…
J. Tryne……………………….………..……1…
K. Låtsasberusad……..……...………16…
L. Billig karm……..….……….…..……18…
M. Alt…………………...….………...……4..
N. Död rövarhövding..…..….….…20..
O. F d ställe…….……….…..…………19..
P. Snabbt ljusfenomen……...…..…6…
Q. Död kerub………………..….....…10..
R. Dalkarlsbalja……………..…….……8..
S. Klädepok…...…….……………..……2..
T. Asagudsbluff………..……………....3..
U. Hårstrå……………......………………5..

Sidan 6
Dubbeltydigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Omoralisk sprit och tecken på sjukdom……………...…Syndrom………………………..
Fotografsyssla i baren utan strumpor och skor……...barfota…………….……….….
Två sittmöbler som håller upp målburen……………..…stolpar……………………………
Rosor, champagne och levande ljus till valpmamman i boken…romantik………
Valsande nötkreatur i grannland………………………..……danskor………...……………..
Labradorcirkel i plånboken…………………………...…………hundring……………………….
Gripredskap till popcorn - förstadie att dansa runt….majstång…………….…………
Tjurmammans syskon som lurar i djungeln……….………kobror…………………………..
Folk som säger"hu" och bor i villa…………….………………husägare……………………….
Bok av Py Bäckman som tänder eld…………………………pyroman…..……………………
Snabbt och laglig - eller tvärtom"…………………….………illegalt…………………………….

Sidan 7
Vilken är orten/staden?
Lilla affären………………………….Boden……………………………………………………………………..
Kula udde…………………….……….Bollnäs……………………………………………………….……………
Gör bofasta………………………….Borlänge……………………………….…………………………………
Lever på kulle…….…………………Borås……………………………………………………………………….
Trädvatten……………………………Eksjö……………………………………………………………………….
Fågelklippa…………………………..Falkenberg………………………………………………………………
Pojkfästning……………...…………Göteborg…………………………………………………………………
Stråort……………….…………………Halmstad………………………………………………………………….
Förkyld anka…………………..……Härnösand………………………………………………………………
Rikepeng………………………….…..Karlskrona………………………………………………………..…...
Manort…………………………………Karlstad…………………………………………………………………..
Våt omfamning…………………….Kramfors…………………………………………………………………
Regentbakåt…………………………Kungsbacka……………………………………………………………
Regentflöde………………………….Kungälv…………………………………………………………………..
Växtsamhälle…………….………….Ljungby………………………………………………………………….
Rofylld dunge………….…………….Lund………………………………………………………………………
Metallhöjden…………………………Malmberget………………………………………………………….
Insektsflicka………………………….Malmö……………………………………………………………………
Insektsbarn…………………………..Malung……………………………………………………………………
Bondhustru…………………………..Mora……………………………………………………………………….
Avrätta………………………………...Nacka……………………………………………………………………..
Samla in………………………….…….Sala………………………………………………………………………….
Folksamling……….………………….Skara………………………………………………………………………
Timmerö……………….……………..Stockholm………………………………………………………………
Barsk udde…………….……………..Strängnäs………………………………………………………………
Spänningsort…….………………….Strömstad……………………………………………………………….
Valrossen…………….……………...Sälen………………………………………………………………………..
Väderstreckssamhälle….……..Söder / Norrköping…………………………………………………
Fågelhöjd……………………….…...Tranås………………………………………………………………………
Skogsväsenmössan……….…….Trollhättan………………………………………………………………
Flickbyxa……………………….…….Trosa…………………………………….…………………………………
Infektionshärdshöjd……….…..Varberg……………………………………………………………………
Klokt samhälle…………….……...Visby……………………………………………………………………….
Barnmatsamhälle……………....Vällingby………………………………………………………………….
Vattenmat…………….…………….Åmål………………………………………………………………………..
Myntspång………………….……...Örebro……………………………………………………………………..

Sidan 8
Bak och Fram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Från mellanöstern……………...arab-bara……….……………..Endast
Kortfärg……….………ruter -retur……………...…..Tillbaka
Vaktar hunden………….……revir - river……………….…..Gör katten
På havets botten……………..…alger - regla……………..…..Kan du dörren
Träl…..………..…slav - vals………..…..….…..Dansas
Blir till olja…………….…raps - spar………….…….....Gör den som har
Skrika………….……ropa - apor…...……..……...Gorillor
Ja må du………….……leva - avel……….…….……..Hunduppfödning
Kan du pommes frites…………...…salta - atlas……….…….…...Sådan kota har vi
Tokiga………….……galna - anlag……..…..…...Gener
Rätas ut…………...…rakna - ankar…….………....Kan båten ligga för
Kan man ligga i…………….…koma - amok……..……….. Kan man löpa
En sorts trosa………….……tanga - agnat…………..Har fiskaren metspöt
Saligare än att få…………….…giva - avig………………..…..Ut och in

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mindre saligt än att ge…….…………taga - agat…….……….…….Ädelsten
En sådan G finns………………klav - valk…………….…...….Fettbula
Akela i Djungelboken………………varg - grav….………….……..Sista vilorummet
Gör hockeyspelaren………………tekar - raket……….….…..….Rymdfarkost
Milt kraftuttryck……..………attan - natta……………….….Stoppa lillan i säng
Kan börsen………………rasa - asar……………….…Tor, Oden, och Balder
Ömhetsbetyg………………kram - mark………….………..Levengood

Sidan 9
Hitta Synonymerna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anklaga ……………M………….…….
Komplott……....…O……….………..
Diger……...…………R………….....….
Protestant………..Q…….………..….
Befattning…………L……………..…..
Mutant…….….……G…..……...….…
Billiga…….……...…P…………...….…
Godis………..………B……..………..…
Elände….………..…T………………..…
Höstack………...…K….…………..…..
Dagordning……...C…...……....……
Jasägare……..……S…………………...
Fartyg……………...D……………...……
Bidrag…………...…N….………..……..
Anslag………………F……...…………….
Påskris………..……U…………………...
Storkovan…………J…..………….….…
Beslut………...……A………………….…
Bakgrund…….……E…….………….….
Delfin…………….…H……….…….…….
Åklagare………..…I…………….……...

A. Amen………………………...…18……..…
B.Piggelin………………...…………8…….….
C. Vecka………….……….….……11…...….
D. Slips…………………………..…13…..……
E. Deg……………………………….19………..
F. Trädgårdsmästarregler…15.…….…
G. Ko………………………………..…6………..
H. Halvsnygg………………..……20…..……
I. Bilmekaniker…………...……21…….…
J. Barnlös………………………….17…….…
K. Oktoberklagan………..……10..…..…
L. Knäppta händer………….….5…….….
M. Reparera sjöfågel…...……1………..
N. Fest i bikupan………...……14…..……
O. Musikeröde…………….....…2.………
P. Raggargäng……………….……7.…..….
Q. Dam med träben………...…4.……….
R. Ammar…………………..………3…………
S. Flygvapenchef………...……12….……
T. Strömavbrott……….…..……9……....
U. Slut på kassar……..……....16….……

Sidan 10
Vilken är orten/staden?
Highnose………………………………………...Höganäs…………………………………………………
Charlestown…………………………………...Karlstad…………………………………………………
Housemill………………………………………..Huskvarna…………………………………………….
Livelongtime…………………………………..Borlänge………………………………………………..
Rivergoal………………………………………..Åmål……………………………………………………….
Wring the neck of…………………………..Nacka…………………………………………………….
Castle of threesmile……………………...Trelleborg………………………………………………
East of healthy……………………………...Östersund………………………………………………
Speakagainst……………………………….…Motala……………………………………………………
Knowland……………………………………….Vetlanda………………………………………………..
Newbridge……………………………………..Nybro……………………………………………………..
Onebying………………………………………..Enköping………………………………………………..
Springyard……………………………………...Vårgårda………………………………………………..
Islet of angel…………………………………..Ängelholm……………………………………………..
Noselake………………………………………..Nässjö…………………………………………………….
Wolfisland……………………………………...Vargön…………………………………………………..
Islet of animals……………………………….Djursholm………………………………………………
Wheremountain……………………………..Varberg…………………………………………………..
Nobay……………………………………………..Kivik………………………………………………………..
Elevator nobody……………………………..Hissingen………………………………………………..
Hookif……………………………………………..Krokom………………………………………………….
Tightbay…………………………………………..Trångsviken………………………………………….

King river………………………………………….Kungälv…………………………………………………
Destiny High…………………………………….Ödeshög………………………………………………..
Liveit………………………………………………..Boden……………………………………………………
West ridge……………………………………….Västerås…………………………………………………
Marypeace……………………………………...Mariefred………………………………………………
New nose habour…………………………….Nynäshamn…………………………………………..
Healthyvillagemountain…………………..Sundbyberg…………………………………………..
Bay of eagleshield…………………………...Örnsköldsvik…………………………………………
Healthy of oxloose…………………………..Oxelösund…………………………………………….
Olympic village………………………………...Osby……………………………………………………..
Cabbage Creek………………………………….Kålbäck………………………………………………..
Hands up river…………………………………..Råneå…………………………………………………..
Heavy electric town………………………….Tungelsta……………………………………………..

Sidan 11
Sverigebrevet
Familjen Forsell har varit på resa runt Sverige. Platserna som de har
besökt finns gömda i brevet hem till grannen. Kan du hitta alla tio?
Hej Lisa!
Första natten sov vi hos några goda vänner, men en högljudd studentskiva i huset brevid gjorde att vi inte fick en blund i ögonen.
I staden med den stora fästningen tappade jag glasögonen från
muren så att skalmarna gick av!
Oturen fortsatte i den tredje staden, där vi besökte stadens mest kända
byggnad. Naturligtvis var det just där något avskum lade beslag på min
plånbok…
I den fjärde staden letade vi upp huset där han den berömde
fotbollsspelaren bodde - snacka om att gjorde sin stad känd!
Barnen ville förstås se var den berömde Pelle bodde, så i femte staden
ordnade vi picknick och dukade upp salami, brieost och lite kex.
Sjätte dagen köpte vi lite souvenirer. Jag köpte en häst, och Olle bestämde
sig för att skaffa lunchlådan han pratat så länge om - röd naturligtvis.
Vi fick åka riktigt långt norrut för att komma till vårt sjunde resmål.
Här vill man inte bo den kalla tiden på året, så mycket är säkert!
Naturligvis passade vi på att gå på bio i den åttonde staden. Barnen
gillade filmen, men själv hade jag svårt att förstå målsättningen och
tanken bakom filmen.
Efter en hel dags klädshopping bestämde vi oss för att gå ut och äta i
vårt nionde resmål. Vi åt en skaldjursbuffé och det var de godaste
krabbor Åsa och Peter någonsin ätit!
Du kan aldrig tro vem jag mötte på bron i den sista staden vi besökte!
Minns du Sofia i vår gymnasieklass - en smal mörkblond tjej? Hon hälsade
i alla fall så mycket till dig.
Massor av kramar från Margareta

Sidan 13
Liknelser och visdomsord förgyller vårt språk.
Här har vi utelämnat vissa ord i inarbetade uttryck.
Kan du fylla i dem?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eftertankens kranka…………..…………blekhet…………………………………………………
Bättre en fågel i handen än tio i……skogen………………….………………….……………
Surt, sa………………………………….………räven……….…………………….om rönnbären
Man saknar inte……………………...……kon……….………..……förrän båset är tomt
Små grytor har också………...…………öron………………………………..…………………….
Alla vägar bär till…………………..………Rom……………………...………………………………

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ana……………………………………………...ugglor……..………..……….….………..i mossen
Bita……………………………………………...huvudet………………..….……….av skammen
Själv är bäste……………………...………dräng……………………………………….………………
Dra dit………………………………...………pepparn……………..…………………….……växer
När det regnar på prästen så droppar det på……...klockaren………………………
Fattig som en…………………...…………kyrkråtta…………………………………………………
Det fina i…………………………….…….…kråk………………………………………………sången
Först till kvarn får först……...………mala………………………………………………….…….
Glida in på en…………………..…………räk……..………………..……………………….macka
Höra från……………………………………hästens……………………..……..………………mun
Köpa…………..………………..……………grisen..………………………………………..i säcken

Sidan 14
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pigg som en..……………..…..…………mört……………..…………...………….……………
Ute i………………………………..………ogjort………………………………...………..väder
Det dunkelt…………..…..……………sagda……….……...….är det dunkelt tänkta
En svala gör ingen………....………sommar………………………...…..………………….
Ingenting är…………….………………nytt…………………..………...……..under solen
Sälja skinnet innan…………….……björnen…….……………...…...……..är skjuten
Vända……………………….………...…kappa.…………………………...…..efter vinden
Ta igen på…………..…….…gungorna………..vad man förlorat på karusellen
Sila…………………………………...……mygg……...………....…...och svälja kameler
Mellan……………………….……………hägg………….…….…………..…….….och syren
Ta skeden i………………..…...…..…vacker………….….…………..……………….hand
Nu är det……………………..….....…kokta…………………………..….…fläsket stekt
Sticka under………………….....……stol…………….………………..…...……….….med
Kasta…………………………….……..…yxan…...………….……………....…..………i sjön
Ha rent………………………..…...……mjöl…………………………..……...……….i påsen
Hålla………..…….………………………tand…………………………..…………….för tunga
Hänga ihop som………..……………ler……….……...…..…….…………och långhalm
Tillfället gör……………….……..……tjuven…………………………….…………….…………

