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4. På læsesalen***** 

8 personer sidder og læser på bibliotekets læsesal i hver deres tidsskrift, de 

har fundet på tidsskrifthylden. Der er kun 6 læsepladser ved bordet, så 2 af 

dem sidder i sofaen. 

 

Bibliotekaren har ikke nået at rydde op efter i går, så ingen af læserne 

finder deres blad på den alfabetisk korrekte plads. Astronomimagasinet 

befinder sig på pladsen lige ved siden af den korrekte. Børn og babyer 

står alfabetisk senere end det burde og Kommuneinformation står før. Po-

litik og Politikere, der ikke står på en yderplads på tidsskrifthylden, læses 

ved en yderplads ved bordet.  

 

Havebrug, der læses på højre side af bordet, står øverst, selvom det burde 

have stået nederst. Børn og Babyer står lige til højre for Bilbladet og på 

samme hylde. Grete Hansen, som tager sit blad fra nederste bladhylde, 

sætter sig på en yderplads ved bordet ved siden af den kvinde, der tager 

sit blad fra D.  

 

Kommuneinformation, hvis læser sætter sig i sofaen, står på den plads, 

hvor sofanaboens tidsskrift burde have stået. Søren Overgård, der sætter 

sig ved bordet til højre for Inger Piil, tager sit blad fra den hyldeplads, 

som alfabetisk kommer lige efter Finansbladets nuværende placering. 

John Kløvedal sætter sig i sofaen.  

 

Inger Piil og Sørine Friis sætter sig over for hinanden. Jens Knudsen, der 

netop blevet far og derfor læser derfor Børn og Babyer, er den ene af de 

to mænd der sidder på højre side af bordet. Personen der sidder i midten 

på højre side har fundet sit blad ved C. Kvinden i sofaen har taget sit blad 

ved A. 
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Læseren af Bilbladet og Karsten Brink sidder på hver sin side af bordet. 

Grethe Hansens blad burde have stået ved siden af Astronomimagasinet, 

hvis læser har en kvinde på venstre hånd. Forbrugernyt står også på tids-

skrifthylden og en af kvinderne hedder Frederikke Olsen. 

 

Spørgsmål: Hvad hedder den mand der sidder overfor Karsten Brink, 

hvad læser han og hvor har han fundet sit blad. 

 

Tidsskrifthylde: 

A B C D 

 E F G H 

 

Bord: 

Venstre         Højre 

  

  

  

 

Sofa: 

  

           Ryglæn 

 

Løsningsskema: 

 

NAVN SIDDEPLADS TIDSSKRIFT HYLDEPLADS  
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Se flere opgaver på: http://physicssusan.mono.net/ 

 

Følg siden ”logiske opgaver” på Facebook – og få en ny logisk opgave hver dag. 

 

Salg af logiske opgaver til aviser, blade, magasiner, sociale arrangementer eller lignende 

kontakt: logik.susan@gmail.com  

 

For løsning skriv til: logik.susan@gmail.com - Det koster 5 kr. pr. opgave. – Husk op-

gavenummer ved bestilling. 
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