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Kapitel 20 - På flykt i en labyrint
Läxfrågor
1. Vems telefon var det som fanns i bagen?
2. När Nikos börjar klättra över stängslet, på sidan 129, inser Zacki att han måste fortsötta fly. Vad är
det för insikt som slår honom?
3. Vad tror du Zacki gjorde, som han lärt sig av Birger, för att skydda sig när han hoppade?
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Ordförståelse
s. 126
labyrint
fiskmåsar
doften av saltvatten
svag lukt av dieselolja
alla sinnen
helspänn
hasar
skymtar
blicken stadigt fäst
vattenbrynet
snett bakom
smalaste remsan i början av stranden
halvnaken
dagstidning
uppkavlade byxor
slappa lår (gubbe)
gråhåriga bröst är rött av solen
s. 127
gastar
sliter den åt sig
sluter den i famnen
barfota
väskan tryckt mot kroppen
rusar
fraktterminalen
varje steg smärtar i tårna
löptränar
söker med blicken
klippor
stenväggen är för brant
blodet susar i öronen
vrål
sträcker ut stegen ännu mer
s. 128
stängslet
avspärrad
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skyhögt
bakom stängslets rutmönster står containrar
staplade som färgglada jätteklossar
tvingas
haltandes
asfalten
rycker runt Nikos ögon, överläppen är uppdragen
rädsla sköljer över Zacki som en våg av illamående
bagen
flyger i en båge över stängslet och dunsar ner på
andra sidan
får precis in skospetsarna i stängslets rutnät
hafsar och halkar mot toppen av staketet
hjärtat dunkar mot revbenen
det gör ont i fingrarna
välter sig över stängslet
dråsar rakt ner i marken
handflatorna skrapar otäckt mot den grusiga
asfalten
sträcka in fingrarna bakom stängslet
rafsar åt sig sportbagen och kravlar bakåt utom
räckhåll
s. 129
ta vägen nu
förbaskade tjuvunge
blicken bränner
häva sig upp
salivsträng
bågnar under hans tyngd
smidigare
staplade
rostfläckiga väggar
stänger ute solljuset
luktar olja och rutten fisk
höger
vänster
krampaktigt grepp
enkla våningar
dämpa
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s. 130
häftiga andhämtning
lyssnar genom sitt eget flåsande
vråla som en sinnessjuk varg
kinesiska tecken
låsanordningar
ta spjärn mot låsbalken
häva sig upp
kravla sig upp
räfflade taket
sträcker ut sig på mage
uppskrapad
koncentrerar
otäckt nära
s. 131
knäpptyst
metallen
het
gäll mobilsignal ljuder
alldeles intill
discotrudelutt
högre och högre
hoptryckt
fumlar ner
rotar runt
förbaskade
sliter upp
röda knappen (stänger av)
dödar ljudet tvärt
glittersmycke
dinglar
reflektera
triumferande skratt
häver sig över kanten
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avslöjad
skymmer
kyligt leende
flinar
s. 132
vacklar
balansen
kommer på fötter
ta sats
hinna
ekar i metallen
löper vidare
smala gapet
dånar
dundrande steg
tornar trevåningsstaplar upp sig
ditåt
håller åt höger
gigantiska lastlådorna
jämnhöjd
sjunger i metallen (när han landar)
dånande eko
stapplar vidare
avgrunden
ett stycke framför
s. 133
asfaltplan
tar vid
ta vägen
säkerhetstänkande
skydd under kläderna
minimera riskerna
säkerhet
stenhård
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Kapitel 21 - Förvirrad
Läxfrågor
1. Vad heter poliskvinnan?
2. Varför svär Fredde?
3. Spådamen Sibylla: Vad tror du händer nu?
Ordförståelse

skakar på huvudet
förvirrad

s. 1134
hemåt
sneddar
sidogatan
passerar
kyrkogården
en trut
flaxar iväg
byter grepp

s. 135
gläds
uppmuntrar
klappar på axeln
skojar
schyst
pustar
rundar bilen

