
 

    

      Hestra 

 

Är du sugen på en ny hjärn-gympa? 
Här kommer en för maj månad där uppdraget är att hitta instrument. 

Färgmarkera eller ringa in de bokstäver som ingår i ditt svar eller skriv svaret 
efter frågan. 

Lämna svaret, senast den 31 maj, i vår svarslåda utanför Hestra Radio Sport 
(där kan du också hämta tävlingstalong om du inte själv kan skriva ut) eller 
skicka på mail under adress: charlie.tina@telia.com 

Priser till de bästa. 

Lycka Till! 

SPF Seniorerna Hestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hitta 29 olika instrument – Leta efter instrument som finns gömda i texten 

1 Den är snäver, lurviga kjorteln, sa hon med en blick som uttryckte både förakt 
och avund. 

2 Ingenjören kom genast, det hade blivit tvärstopp i anordningen som reglerar 
kylvattnet. 

3 Större delen av reskassan går till mat, och logi tar resten, även om vi nöjer oss 
med lägsta standard. 

4 Det var så trängt i häktet att två eller tre interner fick sova i samma 
isoleringscell om nätterna . 

5 Vilket omodernt och nedslitet rum Petterson bor på i helgerna. 
6 Du anar inte hur raffig ambassadörens hustru var i sin sidensari. 
7 ”Vad tycker du om geografi Olle?” frågade rektorn. 
8 Nu har papegojan flugit iväg igen, skrek Sven upprört. 
9 Luffar-Laban till sin oerfarne kompis:  Ja, nog kan man luffa gott och väl 

halvannan mil på en dag. 
10 Mera bastubad ropade finländarna unisont. 
11 Dofta, dofta blyg viol i nattens sena timma. 
12 Nu vill jag verkligen ha ett eget rum mor, snyftade Lisbeth uppgivet. 
13 Här i Norge lämnar man alltid 15 % i dricks, sa kyparen. 
14 Skulpturen var full av figurer och ornamentik. 
15 Nej, nu måste vi sluta jobba och gå in och äta, innan middagen vissnar, sa 

vegetarianen. 
16 Jag tänkte måla er garderob oerhört noggrant, sa Bo. 
17 ”Jag var bosatt som ung i Gamleby,” genmälde den gamle åldringen. 
18 Vår tambur inredde och målade vi själva förra veckan, utan professionell hjälp. 
19 När vi var i Köpenhamn mötte vi Ola och hans kompis, samt tre tjejer. 
20 Alla känner väl Robert ”Robban” Josefsson. 
21 Till Stockholm brukar jag resa med flyg eller tåg. 
22 Det är bara blinda hönor som plockar sina korn ett och ett. 
23 Och utanför mitt fönster – min blommande kastanj – ett vårens skira flor – 

kring vinterns mörka grenar. 
24 Majoren skrek: ”Skjut träff löjtnant! Ni måste sikta bättre!” 
25 Ni skall aldrig röra några fågelbon, gossar sa läraren. 
26 Hon hade en skälmsk blick i ögonvrån och vid hennes mun spelade ett litet 

leende 
27 ”Denna nyckel har passat här förut!” utbrast inbrottstjuven missnöjt. 
28 Nu var det äntligen hans drag. Spelgeniet funderade en stund innan han 

bestämde sig för en rockad. 
29 Förhandlingen var klar. I nettolön skulle ingenjören få tjugofemtusen kronor. 

  


