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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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Läraranvisning 
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ISBN: 978-91-47-09156-0 
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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. 

 Mängden fet och kursiv-märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har märkts med parenteser. Där det i övrigt framgår av 
sammanhanget utgår fet och kursiv. Särskild märkning av fet och kursiv framgår 
under "Anpassning per sida". Ibland har bindestreck använts för att markera 
översättningar som i svartskrift var skrivet i kursiv stil. Parenteser har använts för 
att markera genusbeteckningar som i svartskrift var skrivna i kursiv stil. 

 Boken innehåller många grammatikrutor. Dessa har oftast placerats överst i det 
stycke där det grammatiska momentet förekommer. Undantag förekommer när en 
övning är direkt kopplad till en grammatikruta. 

 Hörsymbolen ersätts med: Hörövning. 

 Boken innehåller många hänvisningar i till lärarhandledningen. Dessa har markerats 
med ett versalt L. i början av raden. 

 Bokens grammatikdel är placerad i en egen flik. 

 Bilderna på följande sidor har strukits: 11 (kartan), 23, 25 (kartan), 29, 38, 44 (bild 
på tallrik), 46, 48, 49, 72, 80, 110, 140, 145 och 182 (kartan). 

 Vid ifyllnadsövningar placeras ordet inom parentes före meningarna (t ex s. 41). 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Första punkten i tipsrutan struken. 

13 

Tabell struken. Verben är placerade efter varandra. 

16 

Övn 11 a) Meningarna har numrerats 1-4. 

16 

Övn 11 b)  

Struket: Stryk under 

Ersatt med: Placera inom parentes 

21 

Tabell struken och omgjord såhär: 

A: (gatu-nummer) Hôtel Balzac --- rue Balzac. 

(postnummer) --- Paris. 

(telefon-nummer) --- 

B: (gatu-nummer) Musée de la mode --- 

Osv… 

30 

Stryk: Para ihop orden och förklaringarna. 

Ersätt med: Para ihop orden 1-7 med förklaringarna i a-g. 

31 

Verbtabell struken. Verben har placerats efter varandra. 

33 

Tillägg i texten: 

Adjektiv (bestämning till substantiv) placeras i franskan vanligtvis efter substantivet. 

Adjektiv är placerade inom parentes nedan. 

33 

Tabell i grammatikruta struken och omgjord såhär: 

Positiv/ Komparativ/ Superlativ 

mask: grand (stor)/ plus grand (större), le plus grand (störst) 
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fem: grande/ plus grande/ la plus grande 

mask.plur: grands/ plus grands/ les plus grands 

fem.plur: grandes/ plus grandes/ les plus grandes 

38 

Struket: Kombinera fakta med rätt person i texten.  

Ersatt med: Kombinera personerna i A-F med rätt fakta i 1-10. 

39 

Struket: Para ihop orden och förklaringarna.  

Ersatt med: Para ihop orden i 1-10 med förklaringarna i a-j. 

40 

Struket: Para ihop färg och smak. 

Ersatt med: Para ihop färg i 1-4 med smak i a-d. 

45 

Struket: Para ihop orden och förklaringarna. 

Ersatt med: Para ihop orden 1-10 med förklaringarna a-j. 

48 

Struket: Bild och text i bild. Omgjort till vanlig brödtext såhär: 

 Jonathan: S’il vous plaît, Madame, où est-ce qu’il ya un distributeur de billets? 

 Dame: Allez tout droit, après cent metres tournez à droite et puis prenez la 
première rue à gauche. Là, il y a un distributeyr, mais ayez de la patience, il y a 
toujours beaucoup de monde. 

 Jonathan: Merci beaucoup et bonne journée! 

49 

Struket: Tecknad bild på kille. Text behålls som vanlig brödtext såhär: 

... j’étais vraiment stressé et j’ai dit: Arrêtez, partez, je ne suis pas intéressé. 

51 

Struket: Para ihop orden och förklaringarna.  

Ersatt med: Para ihop orden i 1-9 med förklaringarna i a-i. 

53 

Övn 5. Listan med nyckelorden numrerad 1-11. 

Exempelmening placerad före listan. 
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62 

Instruktionstext och tabell omgjord såhär: 

Skriv meningar i passé compose med hjälp av orden nedan. Använd verbet aller eller venir. 

Ce matin/ Marie et moi/ à Paris 

Hier/ Jean –Paul/ de Suède 

Osv… 

75 

Instruktionstext ändrad. Skrivs såhär:  

Para ihop förklaringarna i 1-11 med orden i a-k.  

76 

Text i tipsrutan ändrad. Skrivs såhär: Skriv dikterna på dator och sätt upp i klassrummet. 

77 

Tillägg i texten: 

[Svara på frågorna. Använd direkta objektspronomen. Fetstilta ord är placerade inom 
parentes.] 

79 

Tillägg i texten: 

Possessiva pronomen uttrycker ägande: min, mitt, mina, din, ditt, dina osv. I franskan 
rättar sig possessiva pronomen efter det ägda. 

Possessiva pronomen är placerade inom parentes nedan. 

79 

Tabell i grammatikruta skrivs såhär: 

mon facteur/ ma lettre/ mes facteurs, mes lettres 

ton facteur/ ta lettre/ tes facteurs, tes lettres 

son facteur/ sa lettre/ ses facteurs, ses lettres 

osv… 

80 

Instruktionstext och cirklar omgjorda såhär: 

Välj en av listorna A, B eller C nedan och använd nyckelorden. 

A: 

 organiser 

 ma mère 
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 inviter 

 osv… 

B:  

 rencontrer 

 mon copain/ ma copine 

 osv… 

C:  

 inviter 

 son ami 

 osv… 

84 

Tillägg i texten: 

Översätt och förklara på svenska dessa två fraser ur sången. Fetstilta ord är placerade inom 
parentes. 

97 

Tillägg i texten: 

det som ägs + de + bestämd artikel + ägare 

Fetmärkta ord nedan har placerats inom parentes. 

100 

Instruktionstext och listor ändrade. Skrivs såhär: 

Lyssna och para ihop personerna i 1-4 med rätt aktiviteter i a-o. 

1. Mélanie 
2. Arnaud 
3. Julie 
4. Laurent 

a) écouter de la musique 
osv… 

102 

Instruktionstext ändrad och bilderna i a-g borttagna. Omgjort såhär: 

Para ihop meningarna i 1-7 med rätt översättning i a-g. 

Ta bort bilderna i a-g. Skriv istället såhär: 

a) det snöar 
b) det blåser 
c) det är molnigt 
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d) det är soligt 
e) det är kallt (minus 10 grader) 
f) det är varmt (plus 25 grader) 
g) det regnar 

103 

Karta och instruktionstext strukna. Ersatta med: 

Titta på städerna och väderleken i listan nedan och berätta på franska vad det är för väder i 
de olika delarna. 

 Paris – molnigt 

 Brest – blåsigt 

 Bordeaux – regnigt 

 Chamonix – snöigt 

 Cannes - soligt 

105 

Tabell och instruktionstext omgjorda såhär: 

Arbeta i par. Gör meningar genom att använda personerna i A, verben i B och orden i C och 
D. 

A (personnes): 

 Je 

 Nathalie 

 Moi em ma sœur, nous 

 Mes amis 

 Tu 

 Ton frère et toi, vous 

 Vous 

 

B (verbes): 

 prendre 

 apprendre 

 surprendre 

Osv… 

121 

Tabell omgjord till spalter såhär: 
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Personne/s/: 

 La mère 

 mes grands-parents 

 la femme 

 Marine 

 Adrien et Nicole 

 Je 

 Tu 

 

donner à: 

 le père 

 mon frère 

 osv… 

 

cadeau: 

 un livre 

 une chaise 

 osv… 

122 

Bilder borttagna och omgjorda till en lista med de svenska orden (1-21) och en lista med de 
franska översättningarna (a-u). 

123 

Bilder strukna.  Övning omgjord såhär: 

Kombinera orden i 1-8 med sjukdomarna i a-h. 

1. hosta 
2. huvud 
3. influensa 
4. feber 
5. öra 
6. förkyld 
7. mage 
8. hals 
 

a) avoir mal à la gorge (ha ont i halsen) 



8 

 

b) avoir mal à la tête (ha ont i huvudet) 
c) avoir de la fièvre (ha feber) 

osv… 

143 

Tillägg i texten: 

[Gör om verbformerna i texten till passé composé eller imparfait. Verbformerna har 
placerats inom parentes.] 

143 

Övn 5 omgjord såhär: 

Para ihop personerna i 1-4 med sättet att uttrycka sig i a-d. 

1. Nina 
2. Aurélie 
3. Luc 
4. Jamal 

a) la musique et la poésie  

167 

Tillägg i texten: 

Futur simple bildas av infinitiv (grundform) och ändelser. 

Ändelserna har placerats efter orden inom parentes. 

167 

Tillägg i texten: 

Oregelbundna verb har samma ändelser, till exempel boire – je boirai, men stammen är 
ofta oregelbunden. 

Stammarna har placerats efter orden inom parentes. 

175 

Uppgift b) 

Ändring av texten: 

Gör meningar med verben inom parentes till gérondif. 

194 

Tillägg i texten: 

c) före infinitiv. 

Objektspronomen har placerats inom parentes nedan. 
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195 

Tillägg i texten: 

Possessiva pronomen uttrycker ägande: min, ditt, osv. Franska possessiva pronomen rättar 
sig efter det ägda. 

Possessiva pronomen har placerats inom parentes nedan. 

197 

Tillägg i texten: 

Regelbundna verb i presens. Oregelbundna verb finns i lärarhandledningen, facit och på 
den interaktiva webben. 

Ändelserna har placerats efter orden inom parentes. 

197 

Tillägg i texten: 

Futur simple är ett neutralt sätt att uttrycka framtid och bildas av infinitiv (grundform) och 
ändelser. 

Ändelserna har placerats efter orden inom parentes. 

198 

Tillägg i texten: 

1. Oregelbundna verb har samma ändelser som de regelbundna: boire – je boirai, men vid 
oregelbundna verb är stammen ofta oregelbunden. 
Stammarna har placerats efter orden inom parentes. 

229-236 

Fetstilta ord har enbart märkts med brun färg i textview. 

Ge eleven extra stöd om markerade ord behöver förtydligas. 
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Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Läs igenom dessa så får du en bättre 
förståelse om vad texterna handlar om. Du kan behöva gå igenom kartbilderna på första 
och sista sidan lite extra med din lärare. 

Det finns glosor till vissa övningsuppgifter. De är då placerade först på sidan, före 
övningen. 

Ordlistorna är placerade efter texterna i en egen flik. Markera gärna dessa så att du snabbt 
hittar ordlistan. 

Bonne chance! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns bildbeskrivningar till kartorna på första och sista sidan i boken (insidan av 
omslag). Dessa kan dock behöva kompletteras och det är därför bra att gå igenom 
dessa kartor tillsammans med eleven. 

 På s. 15 övn (7 c) ombeds eleverna att skriva ner sina födelsedata på en lapp. I 
denna övning är det viktigt att någon (exempelvis läraren) läser upp vad som står 
på lappen som dras, så att eleven med synnedsättning kan delta i övningen. 

 I vissa tipsrutor, exempelvis på s. 76 och 114, uppmanas eleverna att illustrera 
bilder och sätta upp i klassrummet. I sådana illustrationsövningar kan eleven med 
synnedsättning sätta upp enbart dikten, alternativt välja någon bild från internet 
och infoga i dokumentet. 
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Bildbeskrivningar 

i 

Karta över Frankrike. Frankrike har sin kust mot Engelska kanalen, Atlanten och 
Medelhavet. Landet gränsar åt nordost mot Belgien, Luxemburg och Tyskland. Österut 
gränsar det mot Schweiz, Italien och Monaco och åt söder mot Spanien. 

ii 

Världskarta över den fransktalande världen. Franska talas framför allt i Västeuropa, 
Nordafrika, Västafrika, Sydostasien och Nordamerika (Québec). 

8 

En tjej och kille fotograferar sig själva när de gör ett högt glädjehopp framför Eiffeltornet i 
ett vintrigt Paris. 

10 

Porträtt av den franska författaren och komikern Molière. Han har långt, lockigt rött hår 
och en glänsande, brun mantel svept kring sina axlar. 

10 

Två tjejer med franska flaggan målad på sina kinder lyfter segervisst upp en stor fransk 
flagga i luften. En kille sitter bredvid dem och är, precis som tjejerna, klädd i den franska 
flaggans färger. 

11 

Porträtt av Rouget de Lisles som sitter vid ett skrivbord med handen lutad mot ett vitt 
pappersark. Han sneglar upp mot en ängel som pekar oroligt mot det pågående kriget. 
Ängeln, som är en kvinna klädd i en tunn, genomskinlig klänning, bär på en stor fransk 
flagga. 

12 

Sju franska fotbollsspelare omfamnar varandra under en match. De är klädda i blå tröjor, 
vita shorts och röda strumpor. 

15 

Två killar kastar snöbollar på varandra på en trottoar i Marseille. Det snöar ymnigt och till 
höger i bild finns en karta över kustremsan i Marseille och en skylt med texten LA PLAGE. 

17 

En varningsskylt i en simbassäng som föreställer en överkryssad person som dyker. Över 
bilden står det: Profondeur 1m25. 
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18 

Foto av den berömda modeskaparen Coco Chanel som sitter i en fåtölj med en cigarett i 
ena handen. Det mörka håret lockar sig vackert mot hennes vita hy och hon ser elegant ut. 
Hon har rött läppstift, runda örhängen och ett vitt pärlhalsband virat runt halsen. 

19 

Bild från den tecknade filmen Arthur och Minimojerna. Med på bilden finns pojken Arthur 
med uppspärrade ögon, prinsessan Selenia, en inspärrad lurvig liten minimoj och Arthurs 
morfar. Inklippt i bilden är ett foto på den franska filmregissören Luc Besson, en 
medelåldersman med lite gråsprängt, mörkt hår och skägg. 

19 

Foto på den unge sångaren Grégory Lemarchal. Han har mörkt hår, är klädd i en svart 
skjorta och håller en mikrofon nära munnen. 

20 

En lång rad med kvinnliga modeller står framför en Chanelbutik under en modevisning. De 
är klädda i vackra klänningar och höga huvudbonader med svarta flor. En manlig 
modeskapare klädd i mörk kostym och solglasögon tar emot publikens applåder. 

24 

Butiksskylt med texten Fromagerie Vente au détail. På bilden finns en ko med en bjällra om 
halsen. Bredvid finns en ost där någon skurit ut en tårtliknande bit. 

25 

Två personer vandrar längs en snötäckt bergskedja i det storslagna franska alplandskapet. 
De håller en säkerhetslina mellan sig. 

26 

Foto på den berömda franska sångerskan Édith Piaf. Hon blundar, håller upp sina händer 
och sjunger med stor inlevelse in i mikrofonen. 

30 

En pojke sitter med hörlurar och keps framför en dator och äter pizza. 

32 

Någon lägger pengar i en hundtvättsautomat. Det finns fyra olika knappval att välja mellan: 

1. Moyen et grand chien, 25 euro 

2. Petit chien, 15 euro 

3. Chien très sale, 35 euro 

4. Désinfection 
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35 

En kille sitter på marken och arbetar med en gatumålning. Målningen föreställer ett 
ansikte av en kvinna som har stora, blå ögon, röda fylliga läppar och markerade ögonbryn. 

36 

Foto på en skärbräda där någon placerat en köttgryta i en orange kastrull, en skål med 
skivade champinjoner, en kniv och några skivade morötter. 

37 

En liten pojke i randig tröja och brunt hår böjer sig fram och blåser på en en stor, rykande 
kastrull på spisen. 

44 

Meny med följande tre rätter: 

 OMELETTE à la PROVENÇALE, avec salade verte, tomate, aubergine, poivron, 
courgette, 12 euro 

 SALADE DE SAISON à laNIÇOISE, À l'huile d'olive vierge, thon, ouf dur, tomate, 
olives, anchois, câpres, 14 euro 

 ENTRECÔTE de BOUF POÊLÉE, Pommes Frites, tomate provençale, 15 euro 

50 

En kille springer mot en buss som står vid en busshållplats nära triumfbågen. Han säger: 
Zut, je vais rater l'avion. 

55 

Foto taget i den moderna stadsdelen La Défense väster om Paris. Flera människor sitter i 
solen på en bred stentrappa och det myllrar av människor på torget framför dem. I 
bakgrunden ser man höga kontorsskyskrapor och shoppingcenter. 

56 

Foto på en vägskylt vid ett övergångsställe med texten 19e Arr,Rue Haxo (1774-1838), 
Général de Division. 

57 

Foto på det stora franska nationalmuseet Le Louvre. Mängder med människor rör sig på 
torget framför den pampiga byggnaden. 

Två män med målade ansikten roar folk med en slags dockteater, där dockorna är jättelika 
figurer med uppspärrade, glada ögon och med långa armar som korsats framför kroppen. 

58 

En gammal målning av 1600-talets Paris. Centrum är uppbyggt kring en liten ö i floden 
Seine och utifrån den växer staden åt alla håll. På ön ser man den mäktiga katedralen 
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Notre-Dame. Högst upp i bild finns en text skriven på latin och en symbol för Paris 
stadsvapen. På textremsan står det "Lvtetia 1600 vulgo Paris". 

58 

Svartvitt foto på Eiffeltornet taget under dess konstruktion i september 1888. 
Byggkonstruktionen av det mäktiga järntornet har nått till två av de tre 
huvudplattformarna som finns idag. 

59 

En stor folkmassa går på Champs-Elysée med strålande ansikten och segervissa steg. De 
håller den franska och amerikanska flaggan i de uppsträckta händerna. I bakgrunden tornar 
den mäktiga triumfbågen upp sig. 

60 

Foto på Louvren, och den berömda pyramiden i glas framför muséets huvudentré. 

60 

Foto inifrån Musée d'Orsay. Det är högt i tak och taket är välvt och gjort i glas. På golvet 
står skulpturer och bänkar för besökare. Flera besökare går omkring bland konstverken. 

60 

Foto på Eiffeltornet, taget underifrån. 

60 

Foto på den mäktiga katedralen Notre Dame. 

60 

Foto på den vackra, vita kyrkan Sacré-Coeur som ligger högt belägen på Montmartre-
kullen. 

60 

Foto på Triumfbågen, en monumental valvbåge belägen på Place Charles de Gaulle i Paris. 

64 

Foto från ett frukt- och grönsaksstånd på en fransk utomhusmarknad. De färska, färgglada 
frukterna och grönsakerna ser inbjudande ut. En försäljare håller glatt upp en vattenmelon 
mot några förbipasserande. 

69 

Fotografi av Tiken Jah Fakoly. Han har rastaflätor, gult linne och blå jeans och lutar sig med 
allvarlig blick mot en stor väggmålning. Bilden föreställer en pojke med blå kläder och 
fladdrande sjal som hoppar över ett stängsel. 
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76 

Foto på en man och en kvinna som promenerar efter varandra på en bred trottoar med ett 
stort rosafärgat hjärta mellan sig. 

81 

Den franska sångaren Renan Luce uppträder på en dunkel scen. Han sjunger känslosamt in 
i mikrofonen samtidigt som han spelar på sin gitarr. 

82 

Foto på de mäktiga klipporna vid den lilla kuststaden Étretat i Normandie. De valvformade 
bergsformationerna reser sig högt över de vita sanddynorna. 

85 

En grupp människor står runt en stor flammande brasa, som lyser upp det kompakta 
kvällsmörket. 

85 

Godistabletter i olika färger, varav vissa har en text: "Romane Baptême". 

85 

En stor grupp människor har samlats för att fira La Saint-Jean, Québecs nationalfest. Flera 
håller i ett plakat med texten Souverainité och många bär även på Québecs flagga. Flaggan 
består av ett vitt kors på blå botten. På de fyra blå rektanglarna som korset delar upp 
flaggan i finns en fransk lilja i vitt. 

91 

En man utklädd till tomte sitter på ett postkontor med ett stort kuvert i händerna. Brevet 
är adresserat till följande adress: 

Père Noël et ses rennes 

1 Rue des grands nuages 

Pôle Nord 

33515 Libronne 

94 

Sex killar i svarta linnen och träningsbyxor kastar sig över ett järnräcke och gör volter ner 
från en stenmur. Tre av killarna, som är upp-och ner i luften, ser ut att ha sina ansikten 
farligt nära stenplattorna nedanför sig. 

97 

En kille rusar mot ett tåg som är på väg att lämna perrongen. På tåget trängs resenärerna, 
och vissa tvingas stå upp. 
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98 

En kvinna med gul regnkappa, stövlar och ett paraply i ena handen cyklar på en svart 
damcykel på en regnig gata. 

104 

En ung kvinna med huvudslöja tar ett foto på två gatuspexare med sin mobiltelefon. 

106 

En person dinglar med sina ben högt över en stor utomhuspool som är full med badande 
turister. 

110 

Filmomslag där två killar hoppar ut från en eldhärjad byggnad högt över Paris gator. 

111 

Foto på David Belle, en av de mest kända utövarna av parkour. Han har mörkt hår, mörkt 
linne, flera tatueringar och en ryggsäck på ryggen. Han står med bekymrad min framför ett 
träd där det hänger dödskallar på två av grenarna. 

112 

Teckning från maj, 1968 där en svartmålad polisman håller sin hand över munnen på en 
ung kille. Följande text står skriven med stora svarta bokstäver: Sois jeune et tais toi. 

113 

En stor grupp med ungdomar marscherar fram under en demonstration i Paris, november 
2005. De som går längst fram håller upp en stor banderoll med texten Pas de justice, pas 
de paix (Ingen rättvisa, ingen fred)! På banderollen finns en polisman med batong och 
sköld med texten Flicage dégage. 

114 

En kille läser upp en dikt framför en klass. Bredvid honom står en tjej och gör olika gester 
till innehållet. 

116 

En man i en folksamling håller upp ett stort plakat med ett foto på Marie Curie och texten: 
Marie léve toi, ils sont devenus fous - sauvons la recherche (Marie, res dig, de har blivit 
galna. Rädda forskningen)! 

119 

Studenter i vita skoldräkter och svarta skolväskor går ut genom grinden till Marie Curies 
högskola i Ho Chi Minh-staden i Vietnam. 
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120 

En kille räcker över ett paket till en kvinna och säger: Je lui donne un cadeau. Han riktar sig 
sedan till en man som står bredvid och säger: Et je lui donne un cadeau aussi. Kvinnan och 
mannen svarar: Merci beaucoup. 

125 

Ett gulnande handskrivet manuskript och ett foto på den blonda, välklädda författaren 
Jean Marie. 

126 

Två män sitter i skuggan under ett träd intill ett turkosfärgat hav på ön Mauritius. 

131 

Några tjejer sitter på golvet och lutar sig mot en vägg. De ser ut att vänta på något. Några 
har lagt sig ner för att sova, andra läser och tittar på sina mobiler. 

135 

Foto på ett kraftigt vulkanutbrott. 

135 

En kvinna står böjd över några sockerplantor på ett sockerfält. 

136 

Foto från Mauritius huvudstad där människor promenerar utefter en palmprydd väg som 
leder ner till havet. 

136 

Bild på den utrotade fågeln Dront. Den har ett speciellt utseende och ser ganska otymplig 
ut. Näbben är kraftig, längre än huvudet och i spetsen nedåtböjd. Benen är korta och 
grova, stjärtfjädern är ihoprullad och vingarna är små i förhållande till kroppen. 

139 

Någon har klottrat på en vägg utanför en teater. Bland annat finns det en bild på en kvinna 
med urringad klänning och svart långt hår som står med händerna i sidorna och ser 
bestämd ut. Bredvid har någon skrivit La poésie est un sport de l'extrême och skrivit under 
med signaturen Miss.Tic. 

143 

Foto på författaren Charles Baudelaire. Han har kort, blont och lite vågigt hår. Han är klädd 
i kavaj och väst. Han har händerna i fickorna. 

146 

Foto från ett mysigt café med röda väggar och bokhyllor som är fyllda med skönlitteratur. 
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148 

Svartvitt foto på den franske poeten Jacques Prévert. Han står i en trappa med en ciggarett 
i munnen och tittar allvarligt in i kameran. 

151 

En kille tittar upp mot fasaden till ett vandrarhem. Utanför balkongerna hänger flaggor 
tillhörande flera olika nationaliteter, till exempel Schweiz, Italien, Spanien och Portugal. 

156 

En kille sitter på en sten intill en sjö och läser en bok. Det ser lugnt och fridfullt ut. 

158 

Foto på den italiensk-franska sångerskan Carla Bruni. Hon har långt mörkt hår, mörka ögon 
och är klädd i en svart klänning. Hon håller mikrofonen tätt intill munnen och sjunger 
känslosamt mot sin publik. 

160 

En tjej och en kille sitter på ett café med armbågarna på bordet. Killen snuddar vid tjejens 
arm och tittar drömmande ut genom fönstret. 

163 

En tjej knäpper varsamt knapparna till sin lila, veckade blus. 

168 

En tjej sitter på en restaurang med en bok i handen. På platsen mitt emot henne står en 
cola och ett halvdrucket glas. Hon ser ut att vara djupt försjunken i sina tankar och sneglar 
ut genom fönstret där en kille promenerar förbi. På utsidan av fönstret kan man se 
följande text: Vins de propriété, les bières. 

175 

En tjej sitter vid ett matbord och äter och läser en bok. Hon är klädd i pösiga kläder, svart 
mössa och har en vinröd halsduk virad runt halsen. 

177 

Bild från den berömda barnboken Le petit prince av Antoine de Saint-Exupéry. Den lille 
prinsen står på en liten planet och tittar ut mot stjärnhimlen. Han är klädd i gröna kläder, 
har en röd fluga och ett rött skärp. 

180 

Porträtt av den franska skådespelerskan Juliette Drouet. Hon är klädd i en vacker, ärmlös 
sidenklänning och har en grå schal svept kring midjan. Hon har det böljande, mörka håret 
utsläppt och en ros i luggen. Hon har ljus hy, mörka ögon och en liten spetsig näsa. 
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182 

Några kvinnor sitter på knä och jobbar på ett stort, böljande vinfält i norra Frankrike. 

183 

En vägstolpe med fem skyltar: 

- D 386 

- HAUTVILLERS 

- ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE 

- COMMUNE, D'EUROPE, JUMELEE AVEC, KIEDRICH 

- Commune du Parc Naturel Régional Montagne de Reims 

185 

Foto på den franska sångerskan Pauline. Hon har långt mörkt hår, är klädd i en lila, 
kortärmad klänning och håller en mikrofon i handen. Hon ler mot publiken. 
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