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VÅGRÄTT
1. Vår tids Jacob Johan. Ja, Ankarström alltså. (7)
5. Såg Sundbyberg och dog så småningom. (5)
8. Skäggig typ. Eller om man så vill, slangsubstitut med 

inskjutet h. (3)
9. Gör Olsson till Wislander i dessa dagar. (7)
10. Släpar kanske Robinson-Sourra över kalfjället. (5)
11. Skyttekung i fotbolls-VM 1982, som – namnet till 

trots – bar blå tröja. (5)
12. Kallar medicinaren buken. (7)
14. Palindromkansler. (4)
16. Tjej. Oftast lite bakom. (6)
18. Faller tidigt om hösten. (6)
20. Marskalk Pétains like. (4)
22. Fruktig röra. (7)
24. Den hörs i träblåset. (5)
26. Växelverb. (5)
27. Agrart urval. (7)
29. Tysk tradare. (3)
30. Riktigt säregen. Orangutang exempelvis. (5)
31. Textar demonstranten på sitt plakat? (7)

LODRÄTT
1. Tysk månad som kan föra tankarna till Jimisola Laursen. 

(3)
2. Prosit, om spanjoren får säga det själv. (5)
3. Långfärdsskridskonörd. (7)
4. Trots. (6)
5. Är hel svartpeppar. Och vit med, för den delen. (5)
6. Flummigt politikerskapat ord, som betecknar framtida 

hypotetiskt mätbara resultat av nuvarande strävanden. (7)
7. Sugga i stian bredvid. (9)
11. Kapustin - Sjalimov - Sjepelev. (9)
13. Flygbolag uppätet av British Airways på 70-talet. Flög

reguljärt från Miami, om man ska tro Paul McCartney och
kompani. (4)

15. Amerikansk president, som nog skulle ha gillat att fika hos 
Ture Sventon. (4)

17. Är många fodral. (7)
19. Har ni säkert gjort under mellandagarna. (7)
21. Huvudstad där hockeyspelarna tillhör den politiska eliten. 

(6)
23. Muntligt. (5)
25. Rå. (5)
28. Primitiv fyr. (3)

Kryss till MoPS höstfest –03*

*Som traditionen bjuder inföll höstfesten påföljande vårtermin. :-)

Kryssets utforming är tänkt att stimulera laganda och samarbeta. Då boulespelare får anses vara idrottsutövare ger, naturligt
nog, ett digert sportkunnande vissa försteg vid uttolkningen av ledorden. Priser utgår högst eventuellt och då sannolikt för
Bästa smicker, Väl utvecklat tjuvtittande och dito lyssnande alternativt Enda inlämnade nästan korrekta lösning.

/ Halvapan Staffan


