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Kapitel 22 - En simpel tjuv
Läxfrågor
1. Varför slutar Zacki att fly?
2. Zacki har en grej för sig, med sitt ansikte, som han ofta gör när han känner sig trängd, rädd eller
osäker. Flera gånger har författaren skrivit att Zacki gör detta. Även i detta kapitel händer det. Kan
du komma på vad det är?
3. Vad tror du Nikos tänkte säga/göra innan väktarna kom farandes?
Ordförståelse
s. 136
hugger till i foten
ta emot sig
handflatorna
svider
tårarna tränger fram
skynda
fotleden
stryker bort tårarna
ynklig myra
stjäla
andfått
förbannar
välla fram
s. 137
skymtar
bunt
beslutsamt
nita
muttrar
överlämna dig
spionerat

simpel tjuv
hotar
snörvlar
oroa
avslöja
darriga ben
stödja på foten
s. 138
stannar mitt i ett steg
ögonbrynen neddragna i en fundersam min
drar handen över hakan
iskall
smärtan skjuter genom hela benet
falla på knä
tjutande däck
väktaruniform
tvärstannar
förbjudet område
mäta vaktkillen med blicken
uniform
rycker hårdhänt upp
måsarna cirklar ovanför dem och skriker
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Kapitel 23 - Som skräp i vinden
Läxfrågor
1. Vad gör Fredde när han förstår att det är Nikos som är tjuven?
2. Vad är det som gör att Fredde och Mimmi förstår att det är Nikos och Zacki som är nere i hamnen?
3. Zackis pappa mummlar Zackaria, Zackaria, när han kör bilen. Vem är det?
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Ordförståelse
s. 139
bredbent
ser strängt på dem
framförallt
stammar
slår händerna för pannan
fäster luggen bakom örat
s. 140
i går morse
stirrar
bönfaller henne med blicken
huvudet på sned
rörigt
suckar
kallsvettig
ser forskande på dem
skjuter upp glasögonen på näsan
s. 141
sneglar
blippande från polisradion
anropet
genast
vaktbolaget
omgående
reagerar blixtsnabbt
rivstartar
försvinner iväg
s. 142
förskräckt
fumlar
Opeln
tumlar in
tändningslåset
trixar ur
säkerhetsbälte
gasar
puttar
passerar
förvånat
mumlar
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s. 143
protesterar brölande (långtradaren)
trottoar
hojtar
ryggstödet på sätet framför
gaspedalen
rycker framåt
skorrar under motorhuven
sladdar in genom grindarna
sammanbitet
tvärbromsar
s. 144
förvirrat
förbjudet område
avfärdar
rätar
gest
bulta i huvudet
kajkanten
stapeln
får syn på
halvvägs
en kram
klänger
vaktbolagsuniform
s. 145
snofsiga
skrynkliga
kränger
remmen (på bagen)
svänger väskan fram och tillbaka som en gunga
flyger iväg i en båge
oljeblanka vågorna
fladdrar
som skräp i vinden
plumsar ner i älven
genast
dras ner i en strömvirvel
försvinner
dalar sakta
vattenytan

