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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
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 
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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. 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något och dessa är 
placerade efter aktuell text. Bildbeskrivningarna är bifogade i detta dokument. 

 Gloslistor har placerats efter aktuell text, före eventuell bild.  

 Bildordlistor har gjorts om till gloslistor och benämns: Bildordlista.  

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har placerats inom parentes alternativt markerats med versaler.  

 Bilderna på lärar-cd:n och jordgloben vid rubriker har strukits.  

 Noterna vid sångrubrikerna har strukits och ersatts av: Chanson 

 Bilder på saker, platser mm (s.15, 21, 25, 29 osv) har strukits och har ersatts av en 
definition list. 
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Sidspecifika förändringar 

26-27 

Bilderna har strukits och ersatts av bildbeskrivningar inne i texten såhär: 
 

Serie med fem bilder och tillhörande text. 
 
1. Paul, en man i 50-årsåldern, sitter i sin röda bil med ett stadigt tag på ratten. Han ser 

mycket irriterad ut. 
 
Paul Gérard rentre du travail dans sa petite Renault. Il est très tard et Paul est fatigué 
et de mauvaise humeur. Paul, sa femme Madeleine et leurs enfants habitent dans le 
petit village Les Trois Chênes. 
 

2. Paul trycker hårt på gasen och hastighetsmätaren visar 110 km/timme. 
 
Paul fait deux heures de route par jour pour aller à son travail. Paul est pressé et il 
appuie sur l'accélérateur : 80, 90, 100. C'est beaucoup trop vite. La vitesse ici est 
limitée à 70. Mais il est en retard. 
 

3. Det är skymning och Paul kör i hög hastighet förbi en kyrka och en skylt med texten: 
Les Trois Chênes, 10 km. 
 
Il fait presque nuit maintenant et il allume ses phares. Oh, là, là! Madeleine ne va pas 
être contente du tout. Il roule encore plus vite. À l'église, il tourne à droite. Encore dix 
kilomètres! 
 

4. Paul är nära att krocka med en mötande bil i en kurva. Förarna i de två bilarna skriker 
irriterat åt varandra. 
 
Il met son clignotant. Dans le tournant, une voiture arrive en face. Paul évite la collision 
de justesse. 
 
« Cochon! » crie le chauffeur de l'autre voiture. 
 
Furieux, Paul crie : « Chauffard! Idiot!» 
 

5. Paul kör vidare och ökar hastigheten. 
 
Paul continue son chemin et accélère. 
 

6. Paul tvärbromsar när han upptäcker fyra grisar som står mitt på vägen. 
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Après le tournant, juste devant la voiture, en plein milieu de la route, il y a quatre gros 
cochons... 

35 

Det finns en bildbeskrivning till bilden. Övrig text har skrivits om såhär: 

Couples célèbres: 

Vanessa Paradis, actrice et chanteuse française et Johnny Depp, acteur américain 

Edith Piaf, chanteuse française et Marcel Cerdan, champion du monde de boxe 

Marie-Antoinette, Reine de France et Axel von Fersen, Comte suédois 

Grace Kelly, vedette de cinéma/ Princesse de Monaco et Prince Rainier III, Prince de 
Monaco 

Marie Curie, scientifique française et Pierre Curie, scientifique français 

Camille Claudel, sculptrice française et Auguste Rodin, sculpteur français 

78-81 

Bilder har strukits och bildbeskrivningar har infogats i texten såhär: 

Serie med fem bilder och tillhörande text. 

1. Fyra ungdomar (två tjejer och två killar) anländer i en bil med takbox till en stuga i 
fjällen. 

 

Nous arrivons au chalet assez tard dans la soirée. De là, nous avons une vue magnifique 
sur le village des Crosets en bas de la vallée et derrière sur les hautes montagnes. 

 

« C'est beau! » dit Jonathan. 

 

2. Alla fyra kliver ur bilen. Mattias kastar en snöboll mot de andra. 

Chloé et Mattias sortent de la voiture et Mattias commence tout de suite à lancer des 
boules de neige sur nous. 

 

« Arrête! » crie Jonathan qui n'est pas habitué à la neige. À Nice où il habite, il n'y a 
presque jamais de neige. 

 

3. Ungdomarna bär in sina skidor i stugan som består av ett vardagsrum med kokvrå och 
två sovrum. Ett av sovrummen vetter mot byn och det andra mot de snötäckta bergen. 

 

Il y a deux chambres dans le chalet et un salon assez grand avec un coin cuisine. Chloé 
et moi prenons la chambre qui donne sur les Alpes et Mattias et Jonathan ont la vue 
sur le village. Le soir, avant de dîner, nous préparons nos skis et décidons de sortir tôt 
pour profiter au maximum de la journée. 

 

4. Tjejerna, som delar rum, ligger i varsin säng och sover när det plötsligt hörs 
knackningar i väggen. 
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On se couche tôt pour être en forme le matin. Vers minuit, un bruit bizarre me réveille. 
C'est comme des coups dans le mur, de petits coups sourds. Chloé se réveille aussi: 

 

« Qu'est-ce que c'est? » 

 

« Je ne sais pas. » 

 

5. Tjejerna tassar ut i vardagsrummet och ser att dörren till killarnas rum är stängd. 

  

Nous allons dans le salon. La porte de la chambre des garçons est fermée. 
Apparemment, ils n'ont rien entendu. Chloé et moi retournons dans notre chambre 
mais j'ai du mal à me rendormir. 

 

6. En av tjejerna sover och den andra upptäcker förskräckt att en spökliknande flicka 
passerar utanför fönstret. 

 

Maintenant, Chloé dort, je me lève et regarde par la fenêtre. C'est la pleine lune et le 
paysage est magique. Soudain, une femme habillée en vêtements de ski passe devant 
la fenêtre. Elle est entourée d'une espèce de brouillard et elle marche sur la neige sans 
s'enfoncer. 

 

« Un fantôme! » je crie et réveille Chloé et ensemble nous regardons la femme 
fantôme disparaître dans la forêt. 

 

7. Jonathan kommer in med en bricka med te till de andra, som har samlats runt 
vardagsrumsbordet. Tjejerna berättar med uppjagad blick vad de har upplevt under 
natten. 

 

Nous décidons d'aller réveiller les garçons et on s'installe tous les quatre dans le salon. 
Jonathan nous fait du thé et Chloé et moi nous racontons ce que nous avons vu. 

 

8. Ytterdörren till stugan har glidit upp av sig själv. Mattias tittar förbryllat ut genom 
dörren innan han drar igen den efter sig. 

 

Soudain, la porte de l'entrée s'ouvre laissant entrer un air glacial. Mattias ferme la 
porte. 

 

« Il se passe des choses étranges dans cette maison. » 

 

9. Klockan är 3 på morgonen. Ungdomarna stirrar på TV:n som går igång av sig själv. En 
programledare läser upp nyheter om ett försvunnet par i alperna. 
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Soudain la télévision s'allume. Nous regardons bouche bée un reportage sur un couple 
disparu dans une tempête de neige. 

 

« C'est vraiment bizarre, » je dis. « Un programme comme ça à trois heures du matin! » 

 

« Et la télé qui s'allume toute seule, » dit Chloé. 

 

Mattias éteint la télé et nous retournons nous coucher. 

 

10. Alla fyra åker slalom nedför en soldränkt backe. De ser glada och upprymda ut.  

 

Le matin, nous nous réveillons tard et nous partons quand même faire du ski vers onze 
heures. 

 

Nous passons une journée merveilleuse. Quand nous rentrons, la nuit commence déjà 
à tomber. 

 

11. När de återvänder till stugan med skidorna på axlarna ser de till sin förvåning en man 
som väntar på dem utanför porten. 

 

Au chalet, un homme nous attend. C'est le même qui nous a loué le chalet et qui nous 
a donné la clé hier. 

 

Il nous demande si tout va bien. 

 

« Oui..., » je réponds « mais... » 

 

Et on lui raconte les choses bizarres de la nuit. Il ne dit rien d'abord mais au bout d'un 
moment il dit: 

 

« C'est très étrange. Je vais vous raconter. » 

 

12. De har samlats runt vardagsrumsbordet och ungdomarna spärrar upp ögonen när de 
hör vad mannen har att berätta. 

 

On s'installe dans le salon et il raconte: 

 

« Vous êtes les premiers à habiter ici depuis l'accident... » 

« L'accident...? » 
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En février, un jeune couple a loué le chalet. Un matin, ils partent faire du ski. Une tempête 
de neige les surprend et ils disparaissent. Après quatre jours de recherches intenses, on a 
retrouvé la femme morte. On n'a pas encore retrouvé son mari. 

105 

Tabellen har skrivits om såhär: 

Maskulinum 

 mon livre, min bok 

 ton livre, din bok 

 son livre; hans, hennes, sin bok 

 notre livre, vår bok 

 votre livre, er bok 

 leur livre, deras bok 

 

Femininum 

 ma tante, min faster 

 ta tante, din faster 

 sa tante; hans, hennes, sin faster 

 notre tante, vår faster 

 votre tante, er faster 

 leur tante, deras faster 

 

Plural 

 mes cousins, mina kusiner 

 tes cousins, dina kusiner 

 ses tantes; hans, hennes, sina fastrar 

 nos cousins, våra kusiner 

 vos cousins, era kusiner 

 leur cousins, deras kusiner 

127 

För att markera hur satsmelodin är stigande och fallande har parenteser tillförts med 
orden: stigande, fallande.  

Den franska satsmelodin är fallande i korta meningar och betyder då att man talat till 
punkt. Nedan kommer ett par exempel. Här anges vart satsmelodin är fallande, i en 
parentes efter det ord som påverkas.  

 

C'est ma sœur (fallande). 

Elle va à l'école (fallande). 

 

I längre meningar stiger tonen i slutet av varje ordgrupp, t ex framför ett kommatecken, 
och sjunker sedan i slutet av meningen. Nedan kommer ett par exempel. Här anges vart 
satsmelodin är stigande eller fallande, i en parentes efter det ord som påverkas. 
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Le matin (stigande), elle va à l'école (fallande). 

Ce soir (stigande), on va regarder la télé (fallande). 

 

Stigande tonfall signalerar också att det är en fråga: 

C'est ta sœur (stigande)? 

Elle va à l'école (stigande)? 

 

Om frågan däremot inleds av ett frågeord är tonen fallande: 

Qui est-ce (fallande)? 

Où est ta sœur (fallande)? 
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Till läsaren 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något.  

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har placerats inom parentes eller ersatts av versaler.  

 Gloslistor har placerats efter aktuell text, före eventuell bild. 

 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 frabska språkets teckenuppsättning hittar du här: 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm. 

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

eleven. 

 I minigrammatiken finns det stycken som handlar om intonation, satsmelodi och 
bindning av ord (s. 124, 127 och 128). Det är bra om du tar hjälp av din lärare vid 
dessa övningar. 

 

Bonne chance! 
  

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm
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Pedagogiska tips 

 I den här boken finns fonetik. I en e-bok med Textview-format skrivs fonetik för 
digital skrift med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

 Eleven med synnedsättning behöver hjälp med att gå igenom intonation, betoning 
och satsmelodin på s. 124 och 127. Eleven får veta om satsmelodin är stigande eller 
fallande genom att en parentes har infogats, men detta bör betonas ytterligare. 
Detsamma gäller bindningen mellan ord på s. 128. 

 Det finns en karta över Frankrike i boken. Det finns även flera mindre kartor över de 
kringliggande länderna. Kartorna har beskrivits i text (se 
bildbeskrivningsdokumentet), men kan även behöva kompletteras med basbilderna 
från SPSM, alternativt att man använder de kartor som eleven eventuellt har i 
ämnet geografi.  

  

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

i 

Karta över Frankrike. 

Frankrike gränsar mot Atlanten, Medelhavet och Engelska kanalen. Det gränsar mot 
länderna Spanien, Andorra och Monaco i söder, Italien i sydost, Schweiz i öst, Tyskland i 
nordost och mot Belgien och Luxemburg i norr.  

 

Städer: Paris (huvudstad), Le Havre och Strasbourg i norr, Nantes, Vichy och Lyon i 
mellersta Frankrike och Biarritz, Marseille, Cannes och Nice i söder. 

 

Floder: La Seine, La Loire, Le Rhône, La Garonne 

 

La francophonie en Europe:  

la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la Principauté de Monaco 

10 

Två kvinnor, två män och en pojke skuttar lyckliga fram över en grönskande äng. De är 
klädda i shorts och t-shirt och har varsin ryggsäck på ryggen. De sträcker upp sina händer 
mot den klarblå himlen. 

12 

Familjen Duclos har samlats runt en dator och letar efter resor. Mme Duclos skriver något 
och de andra tittar engagerat på skärmen.  

13 

1 

Foto på centralstationen St Pancras i London. Det är en rödfärgad byggnad i viktoriansk stil 
med valv-formade fönster och spetsiga torn. 

2 

Tågtidtabell (détail du train) 

Numéro du train: Départ, Arrivée 

 

 9039: 13:04 Paris Nord, 14:34 London St Pancras  

 9040: 14:04 Paris Nord, 15:36 London St Pancras  

 9041: 15:04 Paris Nord, 16:29 London St Pancras  

 9043: 16:04 Paris Nord, 17:34 London St Pancras  

 9045: 18:43 Paris Nord, 19:11 London St Pancras  

 9048: 19:04 Paris Nord, 20:34 London St Pancras  

 9050: 20:43 Paris Nord, 21:11 London St Pancras 

16 

En tjej och en kille sitter med ryggen mot kameran på en trappa och blickar ut över 
Eiffeltornet. 
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18 

1 

Patrick, en kille i jeans och munkjacka, frågar ett äldre par utanför ett skyltfönster efter 
vägen till biografen. De ser väldigt osäkra ut. 

19 

1 

Ett ungt par står omslingrade vid ett räcke på en promenadväg. Patrick frågar dem efter 
vägen till biografen, men de skakar på huvudet. 

2 

En polisman pekar ut den rätta vägen åt Patrick. 

3 

Helena springer andfått fram till Patrick, som står och väntar på henne vid biografen 
Vendôme. 

22 

Foto på Atomium, ett monument beläget i Bryssel. Byggnaden består av nio stålsfärer i 
aluminium som har bundits samman så att det bildar en enorm järnkristall. 

23 

Foto på Manneken Pis, en liten bronsskulptur föreställande en naken pojke som kissar i 
fontänens bassäng. 

24 

En tjej med rosa tröja och jeans står lutad mot en flagnande husvägg och kollar på sin 
mobiltelefon. 

25 

1. Karta över Belgien. Belgien gränsar mot Frankrike, Tyskland, Luxemburg och 
Nederländerna. 

 

2. Flaggan består av tre lika breda vertikala fält i svart, gult och rött (räknat från vänster). 

30 

Foto på rapparen Abd Al Malik som uppträder med en mikrofon i handen. Han har mörkt 
snaggat hår och är klädd i munkjacka och en svart dun-väst. 

32 

Tecknad bild på två ungdomar, Julien och Sandrine, som sitter på caféet ”Café chez nous” 
och pratar förtroligt med varandra. 

35 

Svartvitt porträtt av den franska drottningen Marie-Antoinette och den svenska greven 
Axel von Fersen. De bär praktfulla kläder och Marie-Antoinette har en hög fjäderklädd hatt 
på huvudet. Runt porträttet har någon målat ett rött hjärta. 

36 

Chadia och hennes mamma står och pratar i köket. Chadia, som rör i en gryta, vänder sig 
mot sin mamma med orolig blick.  



12 

 

37 

1 

Chadia står utanför Café de la Gare och pratar med Thomas. De ser ledsna och oroliga ut. 
Chadia håller en liten brun hund i koppel. 

2 

Chadia och Samir går bredvid varandra och pratar. De ser glada och avslappnade ut. Den 
lilla hunden spatserar nöjt framför dem och tänker på en söt tik han såg utanför Café de la 
Gare. 

39 

Foto på sångerskan Carla Bruni som står och sjunger i en mikrofon. Hon har långt, brunt 
hår och är klädd i en svart klänning. 

40 

1 

Flygfoto taget över ön l’île d’Oléron i sydöstra Frankrike.  

2 

Foto på 12-åriga Louane, en glad tjej med det ljusa håret uppsatt i en fläta. 

3 

Foto på en glad kille i 12-årsåldern som har brunt hår och är klädd i en brun tröja. 

41 

1 

Ett bröllopssällskap kommer ut från en pampig kyrka. Bruden håller försiktigt upp den 
vackra klänningen när hon går bredvid sin man nedför kyrktrappan. 

2 

Foto på en långsträckt strand med vit, len sand. Solen skiner och det klarblå havet ser 
inbjudande ut. 

44 

Foto på Pascal, en kille med mörkt hår klädd i orange skjorta och jeans, som står lutad mot 
en husvägg. Han håller ena handen i fickan och ser väldigt nöjd ut. 

45 

1. Karta över Monaco. Monaco är en liten stat som ligger på den franska rivieran och 
gränsar till Frankrike vid Medelhavets kust. 

 

2. Monacos flagga. Den är kvadratisk och består av en röd och en vit lodrät del (räknat 
uppifrån). 

 

46 

Foto från en uteservering på en mysig kullerstensgata. Det är fullt med människor som ser 
ut att njuta av maten och den trivsamma atmosfären. 

48 

Foto på en liten flicka som promenerar barfota på en grusväg intill en sjö. En bit fram ligger 
några röda hus med vita knutar. 
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52 

Foto på en kille som sitter i en soffa med hörlurar i öronen och en mobiltelefon i handen. 
Han har mörkt hår och är klädd i en röd tröja och jeans. Han ser nöjd ut. 

54 

Familjen Martin sitter samlad runt matbordet. På bordet står det skinkstek, grönsaker och 
bröd. Dottern pekar frågande på sin tallrik och tittar på mamman som ser irriterad ut. 

55 

1 

Tio fotbollsspelare från fotbollsklubben l’Olympique de Marseille poserar inför kameran på 
en tom fotbollsarena. De är klädda i likadana röda matchställ och ser självsäkra och 
laddade ut. 

2 

Tecknad bild på en svart katt som smyger fram till en tallrik med glass på ett matbord. 

57 

Några personer går med kundvagnar och tittar på grönsaker inne i en mataffär. Det är en 
välsorterad frukt- och grönsaksavdelning och det ser mycket fräscht ut. 

59 

Foto på den franska sångerskan Alizée som uppträder med en mikrofon i handen. Hon har 
mörkt, axellångt hår och är klädd i en kort, svart klänning. Hon har markerade ögonbryn 
och mörkt sminkade ögon och ler mot kameran. I bakgrunden kan man skymta en av 
hennes dansare. 

60 

1 

Foto på New York Citys stadssiluett i skymningen. Det lyser i stadens alla skyskrapor och 
staden ser ut att pulsera av liv. 

2 

Foto på statyn Frihetsgudinnan. Statyn föreställer en kvinna med en strålande krona. Hon 
är iklädd fotsid dräkt och i högra handen håller hon en fackla rest mot skyn. 

61 

Tecknad bild på Pauline och hennes pappa som sitter på restaurangen ”The Moon 
restaurant” och pratar med en servitris. Servitrisen, som är klädd i gympaskor och en blå 
klänning, håller ett papper och en penna i handen och ler med hela ansiktet. 

65 

 

1. Svartvitt porträtt av Gustav Eiffel, känd för att ha konstruerat Eiffeltornet i Paris. Han har 
kort, grått hår och tittar med sammanbitet ansiktsuttryck bort från kameran. Han är 
propert klädd i kostym och fluga. 

 

2. Foto på det kända byggnadsverket Eiffeltornet i Paris. Fullt med människor har samlats i 
parkerna och på gågatorna runt omkring. 
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66 

Foto på en stor färgglad bronsfigur föreställande en rundlagd kvinna med yviga gester. 

68 

Tecknad bild från ett väntrum utanför skolsjuksköterskan rum. En sjuksköterska öppnar 
förvånat dörren till väntrummet där sex hängiga och bleka ungdomar väntar på sin tur. 

69 

1 

Sjuksköterskan tittar misstroget på en tjej i rosa kläder, som håller sig för magen och ser 
allmänt hängig ut. 

2 

Foto på ett gäng fotbollsspelare i blåvita kläder som springer in på en fotbollsarena.  

 

72 

Två tjejer betraktar ett porträtt på en utställning. Porträttet föreställer en kvinna med ett 
mycket speciellt utseende. Hon har rött långt hår, stora utstående öron, små tättsittande 
ögon, en stor röd näsa och en bred mun. Hon är klädd i en brun kavaj och en grön klänning. 

73 

1 

Två tjejer står och tittar på ett porträtt av en man i helfigur. Han är flintskallig, har ett stort 
grått skägg, stor mage, en bred näsa och ett listigt leende. Han är klädd i brun kavaj, bruna 
byxor och en blå slips. 

2 

En tjej i rosa klänning sitter i uppkrupen i en lila fåtölj. Hon ler och ser avslappnad ut. 

74 

En papegoja sitter på en trädgren och pratar med en fågel i ett gökur. Nedanför dem ligger 
en vacker segelbåt förtöjd vid kajen. 

76 

1 

Foto på en man med svart hatt, kavaj och brun slips. En vit fågel flyger förbi och skymmer 
hans ansikte. 

2 

Foto på en stor färgglad bronsfigur skapad av konstnären Niki de Saint Phalle. 

3 

Foto på en bronsskulptur bestående av flera egendomliga, nakna och långsmala människor 
som håller varandra i händerna. 

77 

Foto på sångaren Yannick Noah som sjunger i en mikrofon. Han är klädd i ett svart linne, 
har långa mörka rastaflätor och ett rött armband runt handleden. 
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84 

En tjej med håret uppsatt i en lång tofs sitter lutad mot en vägg och läser en bok. Hon är 
klädd i jeans, vita tennisskor och en vit munkjacka. Två killar står och småpratar lite längre 
bort. 

85 

1. Karta över Schweiz (la Suisse). Landet gränsar till Frankrike, Tyskland, Österrike och 
Liechtenstein. Huvudstaden heter Bern och den största staden heter Zurich. 

 

2. Schweiz flagga. Den är kvadratisk och består av ett vitt kors på en röd botten. 

86 

Foto från en befolkad tågstation. Människor sitter eller står och väntar i den stora 
väntsalen. På väggen hänger en stor digital tidtabell. 

88 

En tjej i ljust hår, brun byxdress och flip-flops sitter på en stol med en flaska i händerna och 
ler stort. 

89 

1 

Karta över Luxemburg (le Luxembourg). Landet gränsar till Belgien i väster och norr, 
Tyskland i öster och Frankrike i söder. Huvudstaden heter Luxembourg. 

2 

Luxemburgs flagga. Den består av tre horisontella band. Det översta är rött, det mellersta 
är vitt och det nedersta är blått. 

3 

Foto på Luxemburgs stadssiluett i skymningen. 

4 

Foto på vackra, vita byggnader intill en flod i den gamla stadsdelen i Luxemburg. 

5 

Foto på ett vackert, dukat bord på en mysig restaurang i en svagt upplyst källarlokal. 

6 

Foto på en pittoresk by som ligger omgiven av grönskande vingårdar. 

91 

En kille i blårutig skjorta och mörkt hår står böjd över en dator och skriver. Han ser nöjd ut. 

93 

Två killar står och pratar utanför ett café. Den ena tittar frågande på den andra, som berättar 
att han är kär i en tjej som han aldrig har sett. 

95 

Tio självporträtt som Antoine har tagit av sig själv. Han tittar rakt in i kameran och ler brett. 

97 

En dam med glasögon, rosa klänning och håret uppsatt i knut sitter på en parkbänk och 
läser. I ena handen håller hon i en ros. Antoine stirrar förvånat på henne. 
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123 

Papegojan Goya pratar med en liten fågel som tittar ut från sin fågelholk. Pagegojan säger: 
Je n’ai jamais visité la France. 
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