Julpynt
Julpyntet som skulle upp på granen ramlade ur lådan och hela familjen; mamma, pappa, flickan,
pojken och hunden, letar efter de fem olika pynten. Klura ut vem som hittade vilken dekoration,
var dekorationerna hittades och i vilket skick. Fyra saker ska kluras ut: vad, vem, var och i vilket
skick.
1. Den lilla träringklockan hittades spricken mitt itu (men hittades inte av mamman, hunden
eller under soffan).
2. Den dekoration som var dammig upphittades av pappan. Denna dekoration var inte
julstjärnan (som förresten hittades i hundkorgen), eller glaskulan.
3. Till mammns stora glädje fann hon ett pynt bakom gardinerna, men det var inte det som
hade gått i bitar.
4. Pyntet under stolen hittades hel.
5. Sist fann flickan silvernöten.
6. Ljuset – ett av familjens favoritpynt – föll ur lådan först.
7. Dekorationen som hittades näst sist var den under mattan.

(De fem olika tillstånden är: hel, i två bitar, spricken mitt itu, med ett hål i, dammig.)

Ledsna clowner
På Cirkus Glädje är föreställningen föresenad eftersom de tre clownerna, Lizo, Petter, och
Kummis, är bedrövade och nedslagna över varsitt problem. Klura ut varje clowns sorg, samt vad
som är respektives profession, samt vilken färg deras klädsel är!!
1. Det är inte Lizo – som förresten är en ”djurclown” – som inte finner sina skor i storlek 56
(!).
2. Petter skulle uppträda i brunrandig kavaj. Det är inte han som är musikclownen, som
spelar på 13 intrument samtidigt!
3. Bäraren av den röda overallen är ledsen för att hans plastnäsa är sönder och inte hittar
reservenäsan.
4. Kummis kläder är inte blårutiga.
5. Den ena har tappat sin vita peruk och den andra jonglerar vanligtvis.

Fyrisbiografen
På Fyrisbiografen visades tre nya filmer på tre olika dagar förra veckan. Klura ut vilken film
som spelades vilken dag, samt vem som regisserade respektive film och vem respektive
films stjärna är!

1.
2.
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4.

På måndag visades filmen regisserad av Oliver Olds.
Bruce Dillis spelade som vanligt väldigt imponerande.
Filmen där Johnny Jeep är huvudstjärnan kunde publiken se på onsdag.
Varken ”Dimmiga gatan” – vars huvudstjärna är Clint Westwood – eller filmen som
regisserades av Steve Chevy (som är ”The hideaway”) visades på tisdag.
5. Av de tre filmerna var favoriten den som Mel Caddy är regissör till.
6. I filmen ”Hästar, riddare” syntes inte en enda häst – trots titeln.

