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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

 Boken innehåller många tillägg. Återkommande anpassningar beskrivs med ett 
exempel i början här. Därefter kommer mer specifika sida för sida. Sist finns alla 
bildbeskrivningar. 

 Markerad text som kursiv eller fet är skriven inom parentes och instruktionerna till 
de uppgifterna som hänvisar till detta ändrade. 

 Korsord anpassas på detta sätt: 

Ex sid 5: 

  1 Vocabulary 

Write the words in English. All the words are on pages 6-7 in the textbook. (Antalet 
bokstäver i det engelska ordet står inom parentes.) 

  1 sakna (4) 
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  2 dela (5) 

  3 bry sig om (6)  

  4 förbättra (7) 

  5 minska (6) 

  6 vänskap (10) 

  7 klaga (8) 

  8 kompis (4) 

  9 tycka om (5) 

  10 prov (4) 

  11 förlorare (5) 

  12 hemsk (7) 

  13 hjärna (5) 

  14 gilla (5) 

 Hänvisningar till rutor med ord utgår. Istället har instruktionen ändrats och orden 
placerats löpande efter uppgiften. 

 Ordrutor är anpassade ex sid 8 

  ktomorrowt 

  plentypace 

  odifficult 

  biswagreev 

  ypardonhci 

  koprobably 

  ofekicksra 

  mcnwflower 

  rspacegrjn 

  tmeetrcvyi 

 Om det är spalter eller kolumner eleven ska använda så är de uppdelade i spalter 
som är numrerade med siffror och bokstäver. Ex sid 32 
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Sidspecifika förändringar 

37  

Struket: övning 18 Cryptograms. Ersatt med: 

Here are two sentences where the words are in the wrong order. Write the sentences. 

1) always in have interested clothes I been 
2) job net ad answering got an I by this the on 

45  

Struket: 

 Draw a cartoon of the story (3–6 pictures) Write a caption (bildtext) for each picture. 

'Think of the best story you've ever heard from your mother or father, and paint me a 
picture of it.' This is what Daisy's teacher says to the pupils. What story would you choose? 
Paint it and write a short explanation of it. 

Ersatt med: 

- Write a short dialog that could fit in the story. 

- Write a short story you’ve heard from your mother or father. 

45 

Struket: A Choose one of the limericks on page 57 in the textbook. How would you like to 
illustrate it? You can make a cartoon or a drawing. 

Ersatt med: A Choose one of the limericks on page 57 in the textbook. Use the rimes to 
make your own limerick. 

58 

Struket: instruktion, bilder och ordruta i övning 13. Ersatt med: 

Match the Olympic Sports a-j with the Swedish translations 1-10. Use a dictionary. 

a) archery 
b) athletics 
c) boxing 
d) equestrian 
e) fencing 
f) rowing 
g) sailing 
h) shooting 
i) weightlifting 
j) wrestling 

 

1. bågskytte 
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2. fäktning 
3. boxning 
4. segling 
5. friidrott 
6. rodd 
7. tyngdlyftning 
8. brottning 
9. ridning 
10. skytte 

59  

Struket: Fill in the names of the countries. 

71 

Struket: instruktion, bilder och ordlista till övning 8 Hairstyles. Ersatt med: 

What are the hairstyles called in English? Match the Swedish word in the list 1-10 with the 
English word in the list a-j. 

1. dreadlocks 
2. snaggat  
3. lockigt  
4. hästsvans 
5. knut 
6. rakt 
7. cornrows 
8. fläta 
9. lugg 
10. vågigt 

 

a) ponytail  
b) plait  
c) fringe  
d) crew cut  
e) bun  
f) cornrows  
g) dreadlocks  
h) wavy  
i) curly  
j) straight 

73  

Struket: uppgift C med kartan och orden under den. Ersatt med: 
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C Work with a friend. Here are four dialogues. Write them and act them out. Take turns to 
play A and B.  

1 

A: Fråga hur man kommer till biblioteket (library). 

B: Förklara att A ska gå rakt fram och sedan ta andra gatan till vänster vid trafikljusen. 
Gatan heter Church Street. A ska fortsätta att gå förbi nästa korsning. Biblioteket ligger på 
vänster sida.   

2 

A: Säg att du letar efter sjukhuset, (hospital). 

B: Säg att A ska fortsätt rakt fram på Park Road, gå över korsningen och fortsätta till 
järnvägsstationen. Där ska A gå till vänster och fortsätta på King’s Road. Den första gatan 
till höger heter Abbey Road. A ska ta den. Där ser man sjukhuset. 

3 

A: Be att B talar om vägen till puben The King’s Arms. 

B: Säg att A ska gå förbi busstationen och ta första gatan till höger och gå rakt förbi 
trafikljusen. Puben ligger i korsningen mellan Bishop Street och Dame Street.  

4 

A: Säg att du letar efter ett bra hotell. 

B: Föreslå Hotel Ritz på King’s Road.  

A: Fråga hur du kommer dit. 

B: Säg att A ska gå ut ur varuhuset och ta till vänster längs Bishop Street. Vid trafikljusen 
ska A ta Dame Street till höger och fortsätta till första tvärgatan, som heter Church Street. 
Gå rakt fram längs Church Street förbi två trafikljus. Hotellet ligger på höger sida vid King’s 
Road.  

D Make some dialogues of your own. Here are some more street names and places you 
can ask for. 

Streets: York Street, Park Road, Court Road 

Places: castle, church, park, supermarket Tesco, playground, café, night club, restaurant, 
railway station, mosque 

108  

Tabellen med Fel/Rätt struken. Ersatt med: Skriv i din skrivbok. Skriv först felet och sedan 
det som är rätt. 

115 

Struket: bilden på mind-mappen. Ersatt med: 

WORK: 
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  waitress 
  TV-presenter 
  police officer 
  pilot 
  farmer 
  lawyer 
  nurse 
  doctor – hospital – operation 
  dentist 
  car mechanic 
  bus driver 

138  

Struket: listan med ord. Ersatt med: 

A 

  I  
  You  
  Tommy  
  Miranda  
  The girls  
  My mother  
  My best friends 
  Our dog  
  Your neighbours  
  Me and my grandmother 

B 

  have  
  has 

C 

  a lovely house.  
  won a million.  
  bitten my baby sister.  
  a father who is a journalist.  
  been to Greece for a week.  
  a new haircut.  
  moved to Singapore.  
  got a birthday present.  
  lived here since 1978. 
  always remembered my birthday. 
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Till läsaren 

I textview-boken finns många engelska ord skrivna med ljudskrift. Be din lärare om hjälp 
för att förstå hur ljudskriften fungerar i din textview-bok. 

Gå gärna genom kortkommandona för textview för att underlätta läsningen. 

Det finns ingen separat bildbilaga till denna bok, de flesta bilderna är beskrivna i text. 
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Pedagogiska tips 

I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital skrift 
med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa.  

Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english.  

För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

  

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english
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Bildbeskrivningar 

3 

Teckning på en kille som ligger på knä framför ett stort kassaskåp och vrider på 
kombinationslåset. 

3 

Teckning på en kille som åker slalom i full fart. Han har en nummerlapp med en tvåa på 
bröstet. 

3 

Teckning på en glad baby som sitter i en hink. 

4 

Teckning på tre möss. En håller en ost i ena tassen, en kamera i den andra och säger: Say 
cheese! till kompisarna. 

4 

Teckning på ett hundhuvud med en mobil i munnen. 

5 

Foto på fem glada ungdomar i t-shirt som böjer sig ner mot kameran. 

6 

Teckning på ett fotbollslag framför målet. Killarna i laget ligger i en enda hög ovanpå 
målskytten. Alla skrattar och viftar med armarna. I målet står motståndarnas målvakt med 
armarna i sidorna och ser sur ut. Bollen ligger i vänstra näthörnan. 

7 

Teckning på en kille som sitter med hakan mot sin kalender. I den har han ritat ett stort 
hjärta. Han ler saligt och tittar uppåt. Från hans penna går ett streck med hjärtan och ordet 
Saturday upp runt hans huvud. 

8 

Teckning på två koppar kaffe och två muffins på ett fat på en rutig duk. 

11 

Foto på en hamster som sitter tätt intill en orm. 

13 

Foto på en mobil med den hotfulla texten i displayen: We know where you live and we're 
gonna hurt you. 
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13 

Teckning på en tjej och en kille. Tjejen håller ett metspö med en jättespindel dinglande 
över killen som skakar av skräck. 

16 

Ordet The End med stora blå bokstäver. 

16 

Teckning på en låg hund med vit päls som hänger ner till golvet, långa öron och en rosett 
på huvudet. 

18 

Foto på en blond tjej och en kille med kort brunt hår. Han tittar mot kameran och är 
allvarlig. Hon håller om honom, blundar och pussar honom på kinden. 

20 

Teckning på en skylt med texten: Wanted: Verbs: feel give get lose pay see 

21 

Teckning på en kille som sitter på en scooter. Han har t-shirt, jeans, keps, tatuerade armar 
och en cigarett i ena handen. 

22 

Foto på Jamie Oliver. Han är blond med rufsigt hår och ser glad ut. Han sitter och pratar 
med armarna i kors. Bakom honom hänger en affisch med omslaget till en av hans böcker. 
Där sitter han på marken med utsträckta ben och lutar sig mot en vägg. 

24 

Foto på tre enorma datatangenter. På varje tangent står ordet job. En hand sträcker sig 
mot en av tangenterna. Bokstaven o i job är större än handen. 

26 

Teckning på de fyra ungdomarna som sitter och pratar. Ovanför var och en är en 
pratbubbla med deras drömjobb. Robbie sitter framför en dator. Jen är fransklärare. Dave 
står i badbyxor omgiven av två snygga tjejer. Mel är barnläkare. 

31 

Foto på en kille i dykardräkt som står i en damm med vatten upp till bröstet. Han kastar 
just upp en golfboll på gräset. 

33 

Teckning på en tjej som står och tittar tvekande på en ormtjusare. Han sitter på marken 
med korslagda ben. Han har turban och blåser i en flöjt. Framför honom står en korg med 
en kobra som sticker upp huvudet. 
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34 

Teckning på en kille som står på knä framför ett stort kassaskåp. Han har mörkt hår, 
glasögon, tröja och jeans. Han vrider på skåpets kombinationslås som sitter mitt på dörren. 

36 

Teckning på en blå oval med orden Top 10. 

39 

Foto på ett minst 100 m långt vitt kryssningsfartyg. Det har fyra våningar med runda 
fönster under däck och sex våningar över däck plus ett öppet soldäck. 9 livbåtar hänger 
längs sidan. Fartyget ligger för ankar på ett lugnt hav. 

40 

Foto på två blonda tjejer som sitter framför en dator och pekar på skärmen. Tjejen till 
vänster har rufsigt hår, stora ringar i öronen och vitt linne. Tjejen till höger har flätor. 

42 

Foto på en stapel med 13 tjocka böcker med slitna pärmar. 

44 

Foto på Lucy och faunen. Lucy har halvlångt hår och en stickad tröja. Faunen har lurvigt 
hår, skägg, utstickande öron och små horn. Han bär två bruna paket och böjer sig mot 
Lucy. 

45 

Teckning på en ödla med lång stjärt. 

46 

Foto på en kille och två tjejer. Killen håller en boll högt i luften och tjejerna sträcker sig 
efter den. Alla har jeans och t-shirt. Solen skiner. 

48 

Teckning på en person med badmössa och simglasögon som crawlar i en bassäng. 

49 

Fem tjejer i en hejaklack står i en rad med korta vita jackor. De håller pompoms över 
huvudet. 

51 

Teckning på två teatermasker. En är glad och en är ledsen. 

52 

Teckning på en segelbåt på havet. Den har två segel. På det bakre seglet står det 
Kingfisher. Längst bak i båten sitter Ellen vid rodret. 
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56 

Foto på Wilma Rudolph som spränger målsnöret i ett stafettlopp. Hon har vita shorts och 
mörkt linne som det står USA på. 

57 

Teckning på en tjej som ligger nedbäddad i sängen. Hon har en termometer i munnen och 
ser sjuk ut. 

60 

Teckning på en glad fläckig gris som rullar en fotboll med trynet. 

61 

Teckning på en person som åker slalom i full fart. Han eller hon har hjälm och en 
nummerlapp med en två på bröstet. 

62 

Teckning på två äldre golfare. En står med klubban högt i luften. Den andre böjer sig fram 
och ser ut att mäta något. Bakom dem står en äldre kvinna i prickig klänning med armarna i 
kors och ser ilsken ut. 

64 

Foto på Billy i linne och shorts. Han sitter på golvet med uppdragna ben och armarna runt 
knäna. Bakom honom syns två par vitklädda ben med balettskor. Billy har kort mörkt hår 
och ser allvarlig ut. 

67 

En tavla med två ansikten med skarpa svarta konturer. Det vänstra är äggformat med stor 
vass näsa. Ögonen tittar till vänster. Munnen är mycket liten och stängd. Håret saknas. 
Ansiktet till höger är i profil med öppen mun. 

69 

Teckning på Emma i frisörstolen. Frisören i jeans och t-shirt klipper Emmas hår så att 
tofsarna flyger samtidigt som hon vänder sig bort och pratar med någon. Högar med hår 
ligger på golvet. Emma har stora ögon och mungiporna nedåt. 

70 

Detalj av teckningen på förra sidan. Man ser bara Emmas huvud, saxen som klipper och 
hårtofsar som flyger. 

75 

Teckning på en baby som sitter i en hink. 

77 

Teckning på en tvådörrars Volvo som kör på en väg. 
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79 

Foto på en stor ljus häst med vit bläs i pannan. Man ser bara huvudet och frambenen. 

80 

Teckning på en man och en liten flicka som står framför en ytterdörr. De har varma 
ytterkläder. Mannen pratar i telefon. Flickan, som är cirka 2 år, håller en hand för munnen 
och för magen. 

81 

Teckning på en tjej som står vid ett öppet fönster och räcker ut tungan åt två äldre kvinnor 
i ett fönster på andra sidan gatan. Bakom tjejen sitter doktorn vid sitt skrivbord med 
armarna i kors, glasögon på näsan och stetoskop runt halsen. 

82 

Foto på ett flygplan som flyger mot väggen på ett av tornen i World Trade Center. 

83 

Teckning på New Yorks skyline med de två tornen i World Trade Center som sticker upp 
mycket högre än alla andra byggnader. 

84 

Teckning på två killar i en roddbåt. Runt båten cirklar tre hajfenor i vattnet. 

85 

Foto på ett flygplan i luften. 

86 

Foto på en amerikansk rymdfarkost uppe i rymden, sedd uppifrån. Den är vit och ser ut 
som en lång trubbig tub med korta breda vingar längst bak. Det står USA på vingarna och 
en bild av den amerikanska flaggan. 

87 

Teckning på tre glada möss. En mus håller en kamera i ena tassen och en ost i den andra 
och säger: Say cheese! till kompisarna. 

88 

Teckning på en professor. Han har tjockt grått hår vid sidorna men är flintskallig uppe på 
hjässan. Han har glasögon och ser glatt förvirrad ut. Han har vit rock och fluga och det 
sticker upp en fiskstjärt ur rockfickan. 

90 

Teckning på en flugfiskare med väst och keps med fyra flugor på. Han håller i ett krokigt 
spö och har just dragit upp en stor trasig stövel. 
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94 

Teckning av Leonardo da Vinci. Ett detaljerat porträtt av en gammal man med långt hår, 
långt skägg och många rynkor. 

96 

Teckning på en kille som står och tittar ner på sina enormt långa bara fötter. De är nästa 
lika långa som hans ben. 

97 

Teckning på tavlan Mona Lisa. Hon har långt hår och mörk klänning. Hon sitter och ler med 
armarna i kors. 

99 

Teckning på en glad elefantunge som hoppar högt upp i luften. Öronen och snabeln viftar. 

100 

Gammalt foto på en jeansaffär. Cirka 40 män står framför byggnaden med texten 16 Levi 
Strauss &amp; Co 14. Ingången till huset har fyra 5-6 meter höga valvbågar med fönster. 
Mellan valven är höga stenpelare. 

100 

Teckning på två guldgrävare som sitter vid en bäck och vaskar guld. De har rutiga skjortor, 
hattar och jeans. I bakgrunden står ett slottslikt hus med fyra valv på framsida och höga 
fönster. På fasaden står det: Levi Strauss. 

101 

Teckning på två cowboys med bredbrättade hattar, tvåfärgade skjortor och jeans. Den ene 
har dragen pistol i ena handen och lasso i den andra. Den andre har händerna bakom 
ryggen. 

101 

Teckning på Elvis med gitarr, uppknäppt skjorta och tajta jeans. Bredvid honom står en 
blond tjej med vit linne, tajta jeans och högklackade skor. 

101 

Teckning på en tjej med långt hår, tröja med blommor på och jeans med utsvängda 
byxben. 

101 

Teckning på en tjej som ligger på golvet och försöker dra upp blixtlåset i sina för tajta jeans. 

103 

Målat porträtt på Mozart som barn. Han har smalt ansikte med stora ögon, hög panna och 
håret i en hästsvans. Han har en smal vit spetskrage och halvlång uppknäppt sammetsjacka 
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med vita spetsmanschetter. Han står vid ett bord och håller i ett fågelbo. På bordet ligger 
en bok. 

104 

Foto på två killar med naken överkropp. De är våta i håret. Killen till vänster skrattar och 
håller armen om axlarna på killen till höger som ropar något och håller ena handen knuten. 
I den andra håller han en stor boll. 

105 

Foto på en äldre kvinna med grått hår som sitter framför en uppfälld laptop. 

106 

Foto på ett par nakna kvinnoben. På fötterna har hon svarta skor med slejf. 

107 

Foto på en blond killes huvud. Han har glasögon och sitter och läser på datorn. 

108 

Foto på backhopparen Jan Boklöv med 

hjälm, skyddsglasögon och texten Husky på västen. Han hoppar med skidorna brett isär 
som ett V. 

109 

Foto på en tjej som hoppar höjdhopp. Hon glider över ribban i floppstil. 

110 

Foto taget från förarplatsen i en bil. Man ser ratten, varvräknaren och hastighetsmätaren. 
Framför framrutan går en lång rak gata utan trafik. 

111 

Foto på en mörk labrador. Han tittar rakt mot kameran och tungan sticker ut ett par 
centimeter. 

112 

Foto på en vit människolik robot som med kropp, huvud, armar och ben. Det står Asimo 
och Honda på robotens kropp. Ett barn sätter en bukett med två rosor i hans framsträckta 
hand. 

113 

Foto på en japansk tjej med långt svart hår och ett förvånat leende. En leende man visar 
henne en toalettstol. Han håller upp sittringen och hon håller handen på toaletten och 
tittar ner i den. På insidan av locket syns en del av ett glatt ansikte. 
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119 

Teckning på kille med svensk flagga på tröjan, shorts och ena foten i gips. Han skrattar och 
det syns att två framtänder i överkäken saknas. 

122 

Teckning på en tjej, en kille och deras pappa på en fullproppad vind. Till vänster står en 
provdocka, en racket, en håv, en låda med orden Toy box, ett metspö, en krocketklubba, 
en kista. I mitten står två lådor med böcker. Tjejen står och läser en bok som heter The 
Moment of Truth. Till höger står en hög byrå med fler böcker i och på. I taket hänger en 
stor krok. I bakgrunden står en hög byrå till, full med kläder. Där står killen. Pappan står 
längst till höger, bakom möblerna. 

124 

Teckning på ett gammalt slott med torn, trappstegsgavlar, skorstenar och många små 
fönster. Slottet står i en park. 

127 

Teckning på en ytterdörr med halvmeterhöga högar med jackor och skor slängda på golvet 
på båda sidor om dörren. 

130 

Teckning på en bröllopstårta i tre våningar med girlanger runt varje våning. Överst står ett 
brudpar. 

131 

Teckning på en mus som halvligger i en ask smör i ett öppet kylskåp. På hyllan ovanför 
ligger sex ägg. I dörren står en flaska och en burk. Musen klappar sig belåtet på den tjocka 
magen. 

135 

Teckning på en mamma och hennes son som står i ett rum. Mamman har blus, kjol och 
förkläde och håller i en skål. Sonen har tröja och jeans och är så lång att huvudet slår i 
taket. Mamman når honom till magen. Han byter glödlampor i taklampan och lägger just 
en trasig lampa i mammans skål. 

137 

Teckning på två hundar. En är en svart skotsk terrier, en låg hund med lång rak päls, 
fyrkantigt huvud och kort svans som står rakt upp. Den andra är en Sankt Bernard i grått 
och vitt med lurvig päls och lång hängande svans. 

140 

Teckning på en känguru som står framför ett stort låst kassaskåp. Den har en kofot i 
pungen på magen och tittar fundersamt på låset. 
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141 

Teckning på en vissen krukväxt. 

143 

Teckning på sex passagerare i en buss. Längst fram sitter en gammal dam och tittar på 
tjejen bredvid sig som har en badhandduk som en turban runt huvudet. Bakom dem sitter 
två kvinnor och tittar på tjejen med badhandduken. Den ena håller i en tidning. Bakom 
dem sitter två män. Den ene tittar förvånat, den andre läser tidningen. 

146 

Teckning på Danny och hans mamma. Danny sitter framför datorn med hörlurar på sig och 
ser arg ut. Mamman står i dörren och skriker åt honom. Hon är arg. 

149 

Teckning på en kille som cyklar. Han har hjälm och ryggsäck, jacka och jeans. Cykelkorgen 
fram och packväskorna bak är fulla med tidningar. 

150 

Teckning på Hamlet i svarta trikåer med långa ärmar och långa ben. Runt halsen har han en 
bred veckad vit krage. Han står och håller en dödskalle i ena handen och talar till den. 

152 

Teckning på polisen Nicole som står och pratar i mobilen. Hon har skottsäker väst, 
kortärmad vit blus och en rund hatt med smalt brätte. Det går ett rutigt band runt hatten 
och framtill sitter ett emblem. 

154 

Teckning på en bil som har krockat med en gatlykta. Fronten på bilen är helt intryckt. 
Motorhuven och en framdörr är öppna. Gatlyktan är krokig och ramlar när som helst. Bilen 
blockeras av en vit bil med texten Police längs sidan. 

158 

Teckning på en mamma som kör bil. Hon vänder sig mot baksätet och säger något åt två 
små killar som bråkar med varandra. 

160 

Teckning på ett argt hungrigt lejon. En jätterädd darrande tjej står framför lejonet och 
sträcker fram en stor köttbit. 

162 

Teckning på en sandstrand med hav och palmer och tre hyddor med konformade tak. 
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