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Kapitel 14 - Mallen vägg och vägg
Läxfrågor
1. Vad önskar sig tjejen som sitter på altanen med Kasper?
2. Fredde ser en tonåring som står och pratar med sin pappa i ett upplyst fönster. När han står där och
ser på dem tänker han på ett akvarium. Han tycker att det liknar att titta in i ett akvarium. Hur kan det
vara likt tror du? Förklara.
3. Låtsas att du är Spådamen Sibylla: vad tor du att Fredde kommer att göra härnäst?
Extra
a. Området där Kasper bor beskrivs med vita, skimrande, fyrkantiga stenvillor som ser ut som legobyggen
och det ser nästan ut som om de är ihopbyggda. Det finns garageprtar och pyttesmå uteplatser mellan
varje hus. Vad får du för bild inom dig när du läser/hör detta? (s. 83) Hur bor Kasper? I vilket typ av
område? Rita gärna en bild!
Diskussionsfrågor
s. 87
Ljuset inne i Kaspers vardagsrum har tänts och alltså är Fredde osynlig ute i mörkret. Hur hänger detta
ihop? Varför blir han osynlig där ute när de tänder lamporna där inne?

Kerstin Lundberg Hahn´s Svart bälte
klass 3A och 3D
Ordförståelse
s. 83
solen gått ner
skrål
intill
inklädd i byggnadsställningar
böljar sakta
fyrkantiga stenvillor
skimrar vita under gatubelysningen
till fots
legobyggen
s. 84
garageportar
pyttesmå uteplatser
passerar
altandörren
sneglar under kepsbrättet
husnummer
upplyst fönster
som ett akvarium (köksfönstret som är upplyst)
tonåring
pojkens mun gapar tysta ord - pappan öppnar
munnen i ett ljudlöst skratt (som fiskar)
blubb, blubb
glasrutan
fönsterbrädan
osynlig
snuddar vid tanken
s. 85
ljuslykta
vinglas
Han sväljer och ser sig om.
kika fram
kvällsmörkret
få syn på
granne
står där och hänger
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vägg i vägg
smal gång
växer en häck, en rad buskar som skiljer husen åt
glider in mellan
s. 86
luvjackan skrapar mot putsväggen
anar
skosulorna
bortre hörn
sjunker ner på knä
fukten
tunna bomullsbyxorna
hukande
krusiga bladen
klunk
Bahamas
all-inclusive-resa
paraplydrinkar
lyxliv
pool
s. 87
har råd
koka i huvudet
biter ihop käkarna
kvisten knäcks med en knäpp
kisar
förbannar ljudlöst sin egen klumpighet
skrattar något till svar
glasdörren
låser med ett klick
vardagsrummet
övervåningen
s. 88
nedervåningen ligger i mörker
vetter åt ett annat håll
står på glänt
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Kapitel 15 - Över gränsen
Läxfrågor
1. Hur lyckas Fredde ta sig in i Kaspers hus?
2. Vad söker Fredde efter?
3. Vad tror du Kasper tänker när han kommer ner i vardagsrummet och skriker ”Men herregud!
Herregud!”?
4. Spådamen Sibylla: Fredde glömde kepsen. Vad tror du händer nu?
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s. 89
snurrar i huvudet
uppenbart
exotiskt
nattkylan har börjat krypa upp ur marken
s. 90
springan (dörr-)
fönsterhaken
ljudlöst
hjärtat börjar slå hårdare
trädgårdsstol
krukväxt
fåtölj
armstöd
villa
prketten
trafikljud
kuvertet
klubbens logga
s. 91
räkningar
reklam
pokaler
kisa
uttyda
årtal
blänkande pjäserna
medlaj
sidenklädd ask
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EM
svart bälte - svart bälte i svek
knarrande
isande kyla
förlamar
befinner
dubbelt så stark
hålla munnen öppen för att klara av att andas
hjärtat spränger i bröstet
oändligt försiktigt
s. 92
prispokalen
vinddraget
treva
sammetslena möbeln
ljudlöst
klick
flod av ljus forsar ner
hjärta hoppar upp i halsgropen
hastigare
kvidande
dundrar
rasar ut på uteplatsen
dråsa i golvet
springer med svidande lungor
gångvägen
händerna darrar och det piper när han andas
drar luvjackans ärm över ögonen för att se klart
reva i plasten
sjunker till marken
luggen

