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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. 

• 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. 

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

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
mailto:order@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. 

• Minigrammatiken finns i en egen flik. 

• Länkar till styckeordlistorna är placerade efter respektive texts rubrik. 
Styckeordlistorna finns i en egen flik. 

• Alfabetisk ordlista och bildordlistorna finns i en egen flik. 

• Kortare ordlistor (t ex sid 11-14) har placerats innan texten som ordlistorna hör till. 
Dessa har markerats: 
--- Glosor --- 
… 
--- Glosor slutar --- 

• Bildordlistorna är i den anpassade boken ”vanliga ordlistor” dvs. de engelska orden 
är översatta. Läs dem under rubriken Sidspecifika förändringar här nedan. 

• I den anpassade boken är bilderna beskrivna, även kartorna på insida pärm. 
Bilbeskrivningarna finns under rubriken till den text som de tillhör. De ger liksom 
bilden en hint om vad texten kommer att handla om. I detta dokument finns de att 
läsa under rubriken Bildbeskrivningar. 

• Markerad text t.ex. feta ord i grammatiken markeras i den anpassade boken genom 
att de står inom parentes i minigrammatiken. Observera att de är markerade i 
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exemplen men inte i beskrivningen. 
Exempel sid 108: 
All her money (was) in the bank, so (it) had not been stolen. 
  Alla hennes pengar var på banken, så de hade inte blivit stulna. 
Nice furniture. Where did you buy (it)? 
  Snygga möbler. Var köpte du dem? 
(Here's) some good news. 
  Här är några goda nyheter. 
(This is) your homework for tomorrow. 
  Det här är dina läxor till imorgon. 

• En del engelska substantiv finns bara i singular medan de svenska orden ofta är 
plural. 
De heter i de här fallen it, de här this. 

• I uppställningar med komparerade adjektiv, possessiva pronomen, verbböjningar 
mm. står orden i en lista och skiljs åt med ; 
Exempel sid 114: 
cold; colder; /the/coldest 
  kall; kallare; kallast 
frightening; more frightening; /the/most frightening 
  skrämmande; mer skrämmande; mest skrämmande 
Exempel sid 119 
Förenade; Självständiga 

  It's my problem; This house is not mine 

  your; yours 

  his; his 

  her; hers 

  its 

  our; ours 

  your; yours 

  their; theirs 

Exempel sid 126 

Regelbundna verb, t.ex. 

  walk; walked; walked 

  cry; cried; cried 

  drop; dropped; dropped 
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Oregelbundna verb, t.ex. 

  fall; fell; fallen 

  put; put; put 

  take; took; taken  
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Sidspecifika förändringar 

100 

Bildordlistan skrivs: 

1 ant [ænt] myra 

2 anthill [ˈænthɪl] myrstack 

3 bee [biː] bi 

4 beehive [ˈbiːhaɪv] bikupa 

5 beetle [ˈbiːtl] skalbagge 

6 bluebottle [ˈbluːbɒtl] spyfluga 

7 bumble bee [ˈ'bʌmbl biː] humla 

8 butterfly [ˈbʌtəflaɪ] fjäril 

9 caterpillar [ˈkætəpɪlə] larv 

10 centipede [ˈsentɪpiːd] tusenfoting 

11 cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] kackerlacka 

12 cricket [ˈkrɪkɪt] syrsa 

13 dragonfly [ˈdrægənflaɪ] trollslända 

14 earwig [ˈɪəwɪg] tvestjärt 

15 antenna/feeler [ænˈtenə]/[ˈfiːlə] antenn/trevare 

16 fly [flaɪ] fluga 

17 gnat [næt] knott 

18 grasshopper [ˈgrɑːshɒpə] gräshoppa 

19 horsefly [ˈhɔːsflaɪ] broms 

20 ladybird [ˈleɪdobɜːd] nyckelpiga 

21 mosquito [məˈskiːtəʊ] mygga 

22 moth [mɒθ] mal 

23 slug [slʌg] snigel 

24 snail [sneɪl] snäcka 

25 spider [ˈspaɪdə] spindel 

26 spider's web [spaɪdəz ˈweb] spindelnät 

27 sting [stɪŋ] gadd 

28 wasp [wɒsp] geting 

29 wasp's nest [wɒsps ˈnest] getingbo 
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30 water strider [ˈwɔːtəstraɪdə] skräddare 

31 wing [wiŋ] vinge 

32 worm [wɜːm] mask 

101 

Bildordlistan skrivs: 

1 axe [æks] yxa 

2 branch [brɑːntʃ] gren 

3 bucket [ˈbʌkɪt] hink 

4 bud [bʌd] knopp 

5 bulb [bʌlb] knöl 

6 compost heap [ˈkɒmpɒst hiːp] komposthög 

7 dandelion [ˈdændilaɪən] maskros 

8 dustbin [ˈdʌstbɪn] soptunnan 

9 fence [fens] staket 

10 flagpole [ˈflægpəʊl] flaggstång 

11 flowerbed [ˈflaʊəbed] blomsterrabatt 

12 garden shed [gɑːdn ˈʃed] trädgårdsskjul 

13 gate [geɪt] grind 

14 greenhouse [ˈgriːnhaʊs] växthus 

15 hedge [hedƷ] häck 

16 hedge trimmer [ˈhedƷ trɪmə] häcksax 

17 hose [həʊz] slang 

18 ladder [ˈlædə] stege 

19 lawn mower [ˈlɔːn məʊə] gräsklippare 

20 patio [ˈpætieʊ] uteplats 

21 rake [reɪk] kratta 

22 raspberries [ˈrɑːzbəriz] hallon 

23 scarecrow [ˈskeəkrəʊ] fågelskrämma 

24 shovel [ˈʃʌvl] skyffel 

25 spade [speɪd] spade 

26 strawberries [ˈstrɔːbəriz] jordgubbar 

27 tarpaulin [tɑːˈpɔːlɪn] presenning 
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28 trimmer [ˈtrimə] trimmer 

29 trunk [trʌŋk] stam 

30 tulip [ˈtjuːlɪp] tulpan 

31 twig [twɪg] kvist 

32 vegetable patch [ˈvedƷtəbl pætʃ] grönsaksland 

33 watering can [ˈwɔːtərɪŋ kæn] vattenkanna 

34 weeds [wiːdz] ogräs 

35 wheelbarrow [ˈwiːbærəʊ] skottkärra 

102 

Bildordlistan skrivs: 

1 bowl [bəʊl] skål 

2 cheese slicer [ˈtʃiːz slaɪsə] osthyvel 

3 cooker/stove [ˈkʊkə]/[stəʊv] spis/ugn 

4 corkscrew [ˈkɔːkskruː] korkskruv 

5 cupboard [ˈkʌbəd] skåp 

6 cutlery [ˈkʌtləri] bestick 

7 dishwasher [ˈdɪʃwɒʃə] diskmaskin 

8 freezer [ˈfriːzə] frys 

9 fridge [frɪdƷ] kylskåp 

10 hand mixer [ˈhænd mɪksə] handmixer 

11 hob [hɒb] spishäll 

12 jug [dƷʌg] kanna 

13 kettle [ˈketl] vattenkokare 

14 lid [lɪd] lock 

15 microwave oven [maɪkrəweɪv ˈʌvn] mikrovågsugn 

16 plate rack [ˈpleɪt ræk] diskstället 

17 potato peeler [pəˈteɪtəʊ piːlə] potatisskalare 

18 salt shaker [ˈsɔːlt ʃeɪkə] saltkar 

19 sink [sɪŋk] diskho 

20 spices [ˈspaɪsɪz] kryddor 

21 tap [tæp] kran 

22 tea towel [ˈtiː taʊəl] handduk 
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23 tin opener [ˈtɪnəʊpənə] konservöppnare 

24 toaster [ˈtəʊstə] brödrost 

25 tray [treɪ] bricka 

26 whisk [wɪsk] visp 

27 boil [bɔɪl] koka 

28 chop [tʃɒp] hacka 

29 fry [fraɪ] steka 

30 frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn] stekpanna 

31 grate [greɪt] riva 

32 rinse [rɪns] skölja 

33 saucepan [ˈsɔːspən] kastrull 

34 wash up [wɒʃ ˈʌp] diska 

35 washing-up liquid [wɒʃɪŋˈʌp lɪkwɪd] diskmedel 

103 

Bildordlistan skrivs: 

1 battery [ˈbætri] batteri 

2 bolt [bəʊlt] bult 

3 boring-machine [ˈbɔːrɪŋməʃiːn] borrmaskin 

4 broom [bruːm] kvast 

5 charger [ˈtʃɑːdƷə] laddaren 

6 dustpan [ˈdʌstpæn] sopskyffel 

7 file [faɪl] fil 

8 fire extinguisher [ˈfaɪər ɪkstɪŋgwɪʃə] brandsläckare 

9 first aid kit [fɜːst ˈeɪd kɪt] Första hjälpen låda 

10 glue [gluː] lim 

11 hammer [ˈhæmə] hammare 

12 hanger [ˈhæŋə] galge 

13 ironing board [ˈaɪənɪŋ bɔːd] strykbräda 

14 light bulb [ˈlaɪt bʌlb] glödlampa 

15 nut [nʌt] mutter 

16 paintbrush [ˈpeɪntbrʌʃ] pensel 

17 paperclip [ˈpeɪpəklɪp] gem 
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18 a pair of wirecutters [ə pear əv ˈwaɪəkʌtəz] eltång 

19 plane [pleɪn] hyvel 

20 a pair of pliers [ə peərəv ˈplaɪəz] tång 

21 plug [plʌg] kontakt 

22 remote control [riməʊt kənˈtrəʊl] fjärrkontroll 

23 safety-pin [ˈseɪftipɪn] säkerhetsnål 

24 saw [sɔː] såg 

25 a pair of scissors [ə peər əv ˈsɪsəz] sax 

26 screw [skruː] skruv 

27 screwdriver [ˈskruːdraɪvə] skruvmejsel 

28 shoe polish [ˈʃuː pɒlɪʃ] skokräm 

29 switch [swɪt ʃ] strömbrytare 

30 tape-measure [ˈteɪpmeƷə] måttband 

31 thermometer [θəˈmɒmɪtə] termometer 

32 torch/flashlight [tɔːtʃ]/[ˈflæʃlaɪt] ficklampa 

33 vacuum cleaner [ˈvækjuəm kliːnə] dammsugaren 

34 wall socket [ˈwɔːlsɒkɪt] eluttag 

35 flex [fleks] sladd 

36 wrench [rentʃ] skiftnyckel 

104 

Bildordlistan skrivs: 

1 clear-cut area [ˈklɪəkʌt ˈeəriə] kalhygge 

2 climate change [ˈklaɪmət tʃeɪndθ] klimatförändring 

3 drought [draʊt] torka 

4 refuse site [ˈrefjuːs saɪt] soptipp 

5 endangered (threatened) species [ɪnˈdeɪndƷəd/ˈ'θretnd ˈspiːʃiːz] hotade arter 

6 eco-friendly [ˈiːkəʊfrendli] miljövänlig 

7 exhaust fumes [ɪgˈzɔːst fjuːmz] avgaser 

8 fertilizer [ˈfɜːtəlaɪzə] gödsel 

9 flood [flʌd] översvämning 

10 forest fire [ˈfɒrɪst faɪə] skogsbrand 

11 freedom to roam [ˈfriːdəm tə ˈrəʊm] allemansrätt 
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12 insecticides [ɪnsektɪsaɪdz] insektsmedel 

13 litter [ˈlɪtə] skräp 

14 logging [ˈlɒgɪŋ] avverkning 

15 national park [næʃnl ˈppa]ːk] nationalpark 

16 natural gas [nætʃrəl ˈgæs] naturgas 

17 nuclear plant [njuːkliə ˈplɑːnt] kärnkraftverk 

18 oil slick [ˈɔɪl slɪk] oljeutsläpp 

19 oil spill [ˈɔɪl spɪl] oljespill 

20 pesticides [ˈpestɪsaɪdz] bekämpningsmedel 

21 poaching [ˈpəʊtʃɪŋ] tjuvjakt 

22 poison [ˈpɔɪzn] gift 

23 pollute [pəˈluːt] förorenar 

24 pollution [pəˈluːʃn] förorening 

25 pressure group [ˈpreʃə gruːp] påtryckningsgrupp 

26 radioactive waste [reɪdiəʊæktɪv ˈweɪst] radioaktivt avfall 

27 rain forest [ˈreɪn fɒrɪst] regnskog 

28 recycling [riːˈsaɪklɪŋ] återvinning 

29 smog [smɒg] smog 

30 solar energy [səʊlər ˈenədƷi] solenergi 

31 toxic [ˈtɒksɪk] giftig 

32 toxic waste [tɒksɪk ˈweɪst] giftigt avfall 

33 unleaded petrol [ʌnˈledɪd ˈpetrəl] blyfri bensin 

34 wastewater [ˈweɪstwɔːtə] avloppsvatten 

35 windmill [ˈwɪndmɪl] vindkraftverk 

36 wind park [ˈwɪnd pɑːk] vindkraftspark 
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Till läsaren 
• Boken innehåller många bilder och det finns bildbeskrivningar till dem. Dom flesta 

bilderna samlade under rubriken till texten som de tillhör, de ger en hint om vad 
texten kommer att handla om. 

• Hos SPSM kan man beställa svällpapperskartor över Storbritannien, Irland och 
Australien om du önskar. 

• I minigrammatiken finns exempelmeningar. Viktiga ord i dessa meningar är 
markerade med parantes runt sig. 

• Minigrammatiken finns i en egen flik. 

• Styckeordlistorna ligger sist i varje kapitel. 

• Alfabetisk ordlista och bildordlistorna finns i en egen flik. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Kartorna finns beskrivna i den anpassade boken. Om eleven önskar finns 

svällpappersbilder av Storbritannien, Irland och Australien att beställa av SPSM på 
tele: 020-232300 

• Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en mapp i datorn namnad med 
bokens namn. Placera mappen i en mapp för engelska i datorn. På så vis byggs en 
trädstruktur upp i datorn vilket underlättar för eleven att hitta. 

• I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

  

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm
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Bildbeskrivningar 

insida pärm 

Karta över Storbritannien och Irland. Storbritannien, Great Britain är indelat i regionerna: 
Scotland i norr, England i söder, Wales i väster och på grannön Irland, The Republic of 
Ireland (Eire) finns regionen Northern Ireland som också hör till 

Storbritannien. 

Hav 

  öster om Storbritannien: The North Sea 

  väster om Irland: The Atlantic Ocean 

  mellan Irland och Storbritannien: The Irish Sea 

Ö mellan Storbritannien och Irland: The Isle of Man 

Scotland 

  område: The Highlands med Loch Ness 

  ö: Orkney (längst upp i norr) 

  bergstopp: Ben Nevis 1343 

  städer: Edingburg, Glasgow, Aberdeen, Inverness. 

England 

  områden: Staffordshire, Essex, Sussex, Cornwall 

  ö: The Isle of Wight (i söder) 

  bergstopp: Scaffel Pikes 978 

  floder: The Tyne, The Severn, The Thames 

  övriga platser: Stonehenge, Land’s End, The Eurotunnel 

  städer: London, Newcastle, Blackpool, York. Leeds, Manchester, Liverpool, 
Sheffield, Nottingham, Tamworth, Birmingham, Stratford-on-Avon, Cambridge, 
Oxford, Bristol, Aveley, Chatham, Margate, Canterbury, Dover, Westfield, Hastings, 
Brighton, Portsmouth, Southampton, Bournemouth, Torquay 

Wales 

  bergstopp: Snowdon 1085 

  städer: Cardiff, Swansea 

Northern Ireland 

  städer: Belfast, Londonderry 

The Republic of Ireland (Eire) 

  städer: Dublin, Limerick 
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insida pärm 

Karta över Australien, Australia med områdena: Western Australia (i väster), Northern 
Territory (i norr), South Australia (i söder), Queensland (i nordöst), New South Wales (i 
sydöst), Victoria (i sydöst). 

Hav runt Australien: Indian Ocean i väster, Pacific Ocean och haven Coral Sea i öster och 
Tasman sea i söder 

ö i söder: Tasmania 

Western Australia 

  öknar: Great Sandy Desert, Gibson Desert, Great Victoria Desert 

  floder: Drysdale, Fitzroy, De Grey, Fortescue, Ashburton, Murchison 

  städer: Broome, Carnarvon, Geraldton, Perth Laverton, Kalgoorlie-Boulder 

Northern Territory 

  floder: Daly, Roper, Victoria, Finke 

  berg: Ayers Rock 

  städer: Darwin, Alice Springs 

South Australia 

  floder: Alberga, Cooper Creek 

  sjö: Lake Eyre 

  stad: Adelaide 

Queensland 

  Längs stranden finns texten: Great diving range och utanför kusten finns: Great 
Barrier Reef. 

  floder: Mitchell, Gilbert, Norman, Flinders, Georgina, Diamantina, Thomson, 
Barcoo, Belyando, Warrego, Culgoa 

  städer: Cairns, Townsville, Rockhampton, Brisbane 

New South Wales 

  floder: Darling, Barwon, Lachlan 

  berg: Blue Mountains 

  städer: Newcastle, Sydney, Canberra (huvudstad), 

Victoria 

  berg: Australian Alps med toppen Mount Kosciusko 

  stad: Melbourne 
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5 

Foto på en fantastisk picknick. En filt är fylld av mat och frukt: räkor, baguetter, 
champagne, melon, körsbär, chokladkaka, persikor, tomater, jordgubbar, sushi, köttbullar, 
färska fikon, bananer, physalisfrukter, sparris, oliver mm. 

7 

Teckning på en diner. En kock med namnet Bruno på skjortan steker ägg när två poliser 
kommer in genom dörren. Vid bardisken sitter en man som dricker kaffe och väntar på sin 
frukost. 

8 

Foto på en trevlig kille och en söt blond tjej. 

8 

Foto på ett restaurang bord dukat med linneduk, vinglas, tallrik, bestick och stora 
linneservetter. 

11 

Teckning på Melinda och hennes pappa. Pappan äter något med ätpinnar ur en skål. 
Bakom dem står kvinnan som sålde maten med ett akvarium! 

11 

Teckning på två vikingar, den ena har grävt upp ett paket från marken och den andra ser 
jätteglad ut. 

11 

Teckning på en tjej som äter. Hon tänker på en tjur som ser väldigt rädd ut och håller sig 
mellan benen. 

12 

Teckning på en servitör med gasmask som bär fram en burk som pyser. 

12 

Teckning på en tjej som äter på restaurang. Ut från köket kikar kocken och servitörer, en av 
dem håller en första förbands låda. 

13 

Teckning på en man som äter räckor från en skål med vin. Räckorna har partyhattar och 
hickar. 

13 

Teckning på en tjej som äter en soppa med tre levande fågelungar i. 
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14 

Foto på en spis och köksbänk helt täckt med disk, på golvet ligger plastburkar. 

15 

Teckning på en man som kör en fin bil med blå inredning som stoppar för en man som ser 
ut som en råtta i ansiktet. 

17 

Foto på en inbrottstjuv som tar sig in genom ett fönster, i ena handen håller han en kofot. 

19 

Foto på en glad gammal tant som pratar i telefon. 

21 

Foto på en tekniker som med plasthandskar tar ett prov från en blodig kniv med en tops. 
En nummerlapp med siffran 1 är placerad där kniven ligger. Runt området med kniven 
finns plastband med texten: CRIME SECENE DO NOT CROSS. 

24 

Foto på en kvinna med en handväska. En ficktjuv sticker ner handen i väskan! 

25 

Teckning på en motorcykelpolis som vinkar att bilen med författaren och liftaren ska 
stanna. 

27 

Foto på en tjej som håller händerna för ansiktet. 

28 

Foto på ett spindelnät. 

30 

Foto på Twin Towers när de attackeras av flygplanen. Övre delen av skyskrapan viker sig 
och rök bolmar från huset. 

30 

Foto från räddningsarbetet vid 11 september. Gatan är täckt av skräp, det är dammigt och 
två poliser med hjälm skyndar fram. 

33 

Karta över Biafra som ligger i södra Nigeria. I norra Biafra finns ”FEDERAL ATTTACKS” 
markerat. 
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34 

Foto på 4 soldater i ett militärfordon. Soldaterna är unga svarta män. Två av dem håller i 
en kulspruta med ammunitionsband. 

35 

Foto på svarta kvinnor och barn som går längs en väg. Kvinnorna bär knyten med grejer på 
sina huvuden och barn på höfterna. 

36 

Foto från en stig i en park på natten. 

37 

Teckning på författaren och liftaren i bilen. Författaren ser förtvivlad ut. 

39 

Foto på en kille och en tjej som sitter tätt tillsamman under ett träd. De ser väldigt kära ut. 

40 

Foto på en hatt, solglasögon och en vit handske. 

41 

Foto på Sugababes som består av tre tjejer i svarta tighta urringade kläder och högklackade 
skor. De ler och poserar framför kameran. 

42 

Foto på Martha Wainwright som sjunger och spelar gitarr på scen med stor inlevelse. 

43 

Foto på Westlife som är fyra killar i svarta kläder och kortklippta frisyrer. De poserar 
framför kameran. 

44 

Foto på en tjej som skrattar och läser ett kärleksbrev. På kuvertet finns hjärtan ritade och 
texten: ”I LOVE YOU”. 

46 

Foto på en kille som skrattar och läser ett kärleksbrev. 

47 

Foto inifrån en bil där vindrutetorkarna tar bort snö från rutan. Ute syns en snöig gata där 
snön yr. 
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49 

Foto på Twilight-skådespelarna Kirsten Stewart och Robert Pattinson. Kirsten har långt 
brunt rakt hår och vackra gröna ögon som är lite sminkade. Robert har rufsigt kort hår och 
skäggstubb. Båda är snygga. 

52 

Teckning på författaren och liftaren i bilen. Liftaren har samlat saker framför sig: bälte, 
klocka, ring och håller upp ett litet block. 

53 

Foto på en tjej i ett träd som läser en bok. 

54 

Foto på en kvinna och en man som bugar sig för varandra inför en kampsportsmatch. De 
har vita budodräkter på sig. Kvinnan har svart bälte och mannen har rött bälte. 

56 

Foto på en flicka med en stråhatt på huvudet, hon tittar med ängsliga och allvarliga ögon 
mot kameran. 

59 

Foto på två indiska pojkar som ligger på tunna madrasser på golvet. En av dem sover och 
den andre är vaken och ligger och funderar. Runt dem syns fler barnfötter. 

61 

Foto på pojkarna som springer i en gränd. 

64 

Teckning på en glasburk med mynt som har ramlat i golvet och gått sönder. 

65 

Foto på en ung svart man. Han har smala inbakade flätor, vackra ögon och slät hy. 

68 

Foto på tre par träskor. 

68 

Foto på en pojke från början av 1900-talet. Han har på sig ett par träskor helt i trä (även 
ovansidan), omsydda kostymbyxor, en stickad tröja och en mössa. 

71 

Foto på en kvinna och man som har sex i en säng. Han ligger på henne, de har ansiktena 
nära varandra och hon skrattar. 
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74 

Foto på en brud och två bröllopstärnor. Bruden har en vit klänning och en tunn slöja över 
huvud och ansiktet. Över håret finns pärlor och hon håller i en bukett med rosor i olika 
färger. 

Tärnorna har sjalar över huvudet och ner längs kroppen och guldsmycken runt hals och i 
mittbenan på huvudet. Sjalarna är broderade i vackra mönster. 

75 

Teckning från en glassbar. En kille håller en pistol mot ryggen och i ena armen på tjejen 
som jobbar i glassbaren. 

77 

Foto på en vik med en enorm sandstrand. På stranden spelar folk fotboll och ligger och 
solar. Flera är ute i havet och badar. Bredvid stranden finns en stad. 

78 

Foto på en jultomte som surfar i vattnet. Han har tomtedräkt, långt vitt lösskägg, vitt 
löshår och tomteluva. 

78 

Målning på James Cook som står vid en kust och pekar framåt, inåt landet. Han har på sig 
uniform med svart trekantig hatt, svart lång jacka, vit väst, kortbyxor och strumpor. Runt 
honom finns flera män, en håller i en röd flagga som i ena hörnet har en brittisk flagga. 

79 

Målning på guldvaskning. Några män har vaskpannor som de vaskar guld med i en å. Andra 
män har en stor låda i trä som de häller vatten i. I bakgrunden syns tält. 

79 

Foto på Storbritanniens drottning Elisabeth II. Hon är en gammal kvinna som har kort vitt 
lockigt hår, pärlhalsband, grön klänning och hatt på sig. Hon ler stort när folk vinkar med 
Australiensiska flaggor. Flaggorna är blå med stjärnbilden södra korset (med fem stjärnor) 
och den brittiska flaggan i ena hörnet. 

80 

Foto på Ayers rock som är en 9 kilometer i omkrets stor klippa som reser sig upp ur ett 
annars platt landskap. 

80 

Foto på en koala som är ett pungdjur på ca 10 kg och 70 cm lång. Den ser ut som en 
nallebjörn med stort huvud med stora runda öron och stor nos. Pälsen är tät, grå på 
ovansidan och vitaktig undertill. 
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81 

Foto på en aborigin-flicka. Hon har rakt långt hår och brun hy. Hon har på sig en stor jacka. 

84 

Foto på en dingo som visar tänderna. Dingon ser ut som en stor hund med gul päls. 

86 

Foto på aborigin-man. Han har vita streck målade över kropp, ben och armar. Händerna är 
målade vita liksom håret. Runt höften har han ett skynke och runt pannan ett rött band. I 
händerna håller han kvistar med eukalyptus. 

88 

Teckning på en barnvagn. 

89 

Foto på en kvinnlig brandsoldat som håller på att ordna med slangen från brandbilen. Hon 
har på sig gula skyddskläder och gastuber på ryggen. Kläder, ansikte och utrustning är 
smutsiga av sot. 

90 

Foto på en kvinna som sitter över en alligator och tejpar igen munnen på den. 

90 

Foto på en kvinna framför ett teknikbord fullt av knappar. 

91 

Foto på en man som hänger utanför ett fönster på en skyskrapa och tvättar fönster. Han 
sitter i en slags gunga med linor. 

95 

Foto på en servitör som bär 4 tallrikar samtidigt (en ligger på underarmen och de andra 3 
håller han med händerna). 
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