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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! 
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

• Kursiv och fet text skrivs oftast som normal. När ordet/meningen har en speciell 
innebörd står det kvar. 

• Det finns många bilder i boken och det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder 
(de är bifogade i detta dokument). De har placerats direkt efter rubrik. 

• Det finns en del tabeller i boken. Ibland har de strukits och ersatts av text i listor. 

• Ikonerna (små bilder på pensel, bok, penna osv) skrivs med text direkt efter 
uppgiftssiffran så här: Måla, Läs, Skriv osv. 

• Den orange färgmarkeringen som markerar språk/litteraturuppgift har strukits och 
ersatts med vanlig numrering (ex s. 18 uppgift 7-13). 

• Den alfabetiska ordlistan har placerats i en egen volym. 

• Fotnoterna är placerade sist i boken. 
  



2 
 

Sidspecifika förändringar 

7-8 

Ikoner har ersatts med: 

Före vissa texter och uppgifter förekommer svenska ord som hjälper dig att arbeta med 
texten: 

  Textanalys: 
PO NITCE DO KŁĘBKA 
zestawy zadań, pytań, poleceń, a także informacji, które ułatwią ci pracę z tekstem 
literackim 

  Skrivtips: 
RADY DLA PISZĄCYCH 
instrukcje, które pomogą ci opanować umiejętność tworzenia różnych wypowiedzi 
pisemnych i ustnych 

  Filosofi: 
polecenia zachęcające do stawiania pytań filozoficznych 

  Film: 
zadania odwołujące się do sztuki filmowej 

  Läs: 
zadania odwołujące się do innych dzieł literackich 

  Måla: 
polecenia dotyczące prac plastycznych 

  Fördjupning: 
polecenia trudniejsze 

  Skriv: 
polecenia pisemne 

  Diskutera: 
polecenia dotyczące komunikacji językowej 

118 

Bild med pratbubblor har ersatts med: 

Bild på personer som berättar om sina drömmar: 

Jak każdy człowiek dążę do szczęścia. Czym jest szczęście? Chciałbym mieć dobrą pracę, 
przyjaciół, kochającą się rodzinę... Będę się starał to osiągnąć. 

Marcin 14 lat 

W przyszłości zrobię prawo jazdy, nauczę się języków obcych, będę dobrze zarabiać i 
pracować w zawodzie, który da mi satysfakcję. 

Patryk 14 lat 
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Moim marzeniem jest zobaczyć pięknego, dzikiego tygrysa w jego naturalnym środowisku. 
Mam nadzieję, że uda mi się zwiedzić wiat. Chciałabym odkryć takie miejsce, do którego 
nie dotarł żaden człowiek. Ale będzie to trudne, bo cały świat jest już chyba poznany. 

Karolina 13 lat 

Chciałbym pomagać kiedyś ludziom i mieć wielu przyjaciół. Wiem, że to trudne, ale dla 
mnie najważniejsza jest w życiu miłość i wzajemny szacunek. 

Łukasz 13 lat 

Prawdę mówiąc, jeszcze nigdy o tym poważnie nie myślałem... Sam nie wiem... 

Szymon 14 lat 

338-340 

Källhänvisningen har strukits. 
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Till läsaren 
• Det finns många bilder i boken. Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Läs 

gärna igenom dessa så får du en bättre förförståelse för texterna. Bilderna står i 
bildbeskrivningsrutor och har placerats direkt efter rubrik. 

• Kursiv och fet text skrivs oftast som normal och behålls endast då ordet/meningen 
har en speciell innebörd. 

• Framför vissa uppgifter står det ett svenskt ord som markerar uppgiftens 
syfte/innehåll. De ord som förekommer är: 
Textanalys, Skrivtips, Filosofi, Film, Läs, Måla, Fördjupning, Skriv och Diskutera. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Läs gärna Till läsaren tillsammans med eleven. På så sätt lär sig eleven själv vad 

som är specifikt för boken. 

• Läs bildbeskrivningarna tillsammans med eleven och vid behov kan ytterligare 
beskrivning av bilderna vara ett bra komplement. Då får eleven ytterligare ledtrådar 
till vad texten handlar om. 

• Det finns en del uppgifter som handlar om att eleven ska måla eller skapa en bild 
(markerade med pensel i svartskrift och med texten ”Måla” i punktskrift). Det är 
bra om läraren går igenom dessa övningar tillsammans med eleven, och ger eleven 
ett alternativt sätt att presentera övningen (ex skrivuppgift). 
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Bildbeskrivningar 

9 

Ett porträtt av en flicka med långt, brunt hår, mörka ögon och ljus hy som ler försiktigt. 
Hon är klädd i en röd, veckad klänning och stödjer sin ena hand på en stolsrygg. 

11 

Foto på en mäktig örn som breder ut sina vingar och flyger upp mot skyn. 

12 

Foto på en äldre man med gråsprängt hår, glasögon och fårat ansikte. Han ser mycket 
allvarsam ut. 

13 

Bild på ett svart- och vitrutigt konstverk som liknar ett djuransikte. 

14 

Porträtt i ljusbruna, spräckliga toner som föreställer en kvinna med rödbrunt hår och 
snedlugg som tittar bekymrat bort från bild. 

33 

Porträtt av en leende kvinna med ljus hy som sitter på en stol och läser en tidning. Hon har 
mörkt, lockigt hår och är klädd i en vit blus och svart kjol. 

38 

Målning som föreställer en man, helt sammansatt av böcker. I bakgrunden hänger ett 
gråblått draperi. 

41 

Tecknat porträtt av fyra små pojkar med rosiga kinder och allvarsam blick. Tre av pojkarna 
har hatt på sig. 

42 

En marmorstaty föreställande en grekisk gudinna. Hon är klädd i en mantel och håller en 
stav i ena handen. 

43 

En vacker målning som föreställer en man och en kvinna i rosafärgade kläder som har ett 
litet barn emellan sig. De befinner sig på en grässlänt bredvid en sjö och en segelbåt ligger 
förtöjd intill dem. Barnet sträcker sina armar mot mannen, som ser mycket trött ut. 

46 

En målning som föreställer en grupp människor som har samlats runt en man. Mannen 
sitter vid ett bord under ett stort träd och skriver med en fjäderpenna. Han har svart hår 
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och är klädd i en lång, svart mantel med en vit krage runt halsen. Bredvid honom sitter en 
flicka och spelar på ett stränginstrument. 

57 

En ung man i lång, svart kappa och mörkt hår omfamnar en äldre man klädd i beige rock 
och käpp. De ler förtjust mot varandra. 

61 

En vacker landskapsmålning som föreställer ett vidsträckt sjö-landskap och fåglar som 
cirkulerar över vattenytan. 

65 

Målning som föreställer en flicka med rödfärgat hår, ljus hy och uppspärrade ögon som 
håller i en bukett med vita krysantemum. Hon är klädd i en grå, veckad klänning och står 
lutad mot en vägg med ett fast grepp om blombuketten. 

72 

Svartvitt foto på en man med skyddsväst och skydds-lurar vid öronen som manövrerar ett 
flygplan. Han ser sammanbiten och fokuserad ut. 

75 

Sex foton: 

  En öken. 

  En vildkatt. 

  En ros. 

  En vattenbrunn. 

  Ett träd. 

  En orm. 

81 

Målning som föreställer en flicka med stramt uppsatt hår, blå klänning och en röd rosett i 
halskragen. Hennes ögon är slutna och ansiktet är blekt. Hon släcker ett ljus på bordet 
framför sig. 

83 

Målning som föreställer David som har skurit huvudet av Goliat. Den unge David är klädd i 
en ljus mantel och står böjd över Goliats döda kropp med ett snöre runt hans hals. 

86 

Tecknad bild från ett klassrum med en lärare och några elever. En pojke vänder sig till sin 
lärarinna och säger: ODPOWIEDZ NATO PYTANIE ZNAJDZIE PANI NA MOJEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ WWW WACEK PL. 
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89 

Svartvitt foto på en äldre man med gråsprängt hår, mustasch och svart kostym. Han sitter 
med huvudet lutat mot ena handen och tittar allvarsamt ner i golvet. 

89 

Svartvit målning av ett gäng soldater mitt under en eldstrid. Några män har fallit till 
marken och andra riktar sina gevär mot fienden. I mitten står en man och håller upp en 
flagga. 

95 

Foto från en filminspelning. Fyra unga män i blå uniform ler mot en flicka med långt, brunt 
hår, hatt och brun kappa. Hon korsar sina händer och tittar på dem med oberörd min. 

97 

Målning som föreställer en man med människo-ansikte och örnkropp. Han har mörka 
ilskna ögon, örnvingar och kraftiga klor. 

102 

En vacker oljemålning i skiftande ljusa färger. En lång rad med människor går med sina 
hästar utmed en flod. Bakom dem kan man skymta en mäktig borg. 

108 

Målning som föreställer en medelålders man med mörkt hår, fårat ansikte och bekymrade 
ögon. Han är klädd i kavaj, vit skjorta och röd slips. 

108 

Målning av en man klädd i en heltäckande, grå mantel som står vid ett bord och räknar. 
Bakom honom står en ung man med halvlångt hår, svart kappa och röd skjorta och tittar 
på. 

112 

1 

Målning som föreställer två ridande trupper som möter varandra i en eldstrid. 

2 

Målning som föreställer en narr i röda kläder som sitter på en stol med nedslagen min och 
funderar. 

3 

Målning på förtvivlade kvinnor och män som håller upp en naken man på ett vitt skynke. 
Mannen, som har blodiga händer, föreställer Jesus. 

4 



9 
 

Marmorstaty som föreställer ett naket, älskande par. Mannen, som har änglavingar, står 
böjd över kvinnan och håller henne ömt i sina armar. Kvinnan sträcker sina armar runt 
mannens huvud och möter hans ansikte för en kyss. 

113 

1 

En man med stickad mössa och brun särk pratar med en dödskalle, som han håller i sin 
vänstra hand. 

2 

En vacker målning som föreställer två kvinnor klädda i klänning och hög hatt som går 
tillsammans på en blomstrande sommaräng. 

3 

Foto på en folkmassa som går längs en bred gata. 

114 

Staty som föreställer en ung man med svärd som sitter på en häst som rest sig på 
bakbenen. 

116 

Svartvit målning på en grupp män med svärd och rustning. 

117 

Målning som föreställer en man som sitter på en stol och tittar mot ett tvådelat landskap. 
Den ena sidan består av mörka, dunkla färger och den andra sidan består av ljusare 
nyanser. 

119 

Stämningsfull målning som föreställer ett stillsamt sjö- och skogslandskap i skymningen. 

125 

Målning som föreställer Christofer Columbus landstigning på ön San Salvador. Columbus 
knäböjer och reser en flagga mot skyn. Hans besättningsmän har samlats runt honom. 

133 

Foto på en ung pojke och en äldre man som är ordentligt vinter-klädda i likadana kläder. 
De har reklamtryck på sina jackor och även på skidorna som de håller framför sig. De ser 
lyckliga ut. 

134 

Två män klädda för hårt vinter-väder åker skidor på ett snötäckt is-landskap. De drar på 
varsin släde. 
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137 

Svartvitt foto på en medelålders kvinna med mörkt uppsatt hår, kavaj och ett vitt sten-
halsband runt halsen. Hon ler och håller upp ett par runda glasögon utan skalmar framför 
ögonen. 

138 

Målning i blå nyanser som föreställer en fisk med vingar som spelar gitarr med en 
människo-hand. I botten av bilden ligger ett par omslingrade bredvid en flod. 

140 

Byst som föreställer en man med lockigt hår, skägg och en mantel svept kring sina axlar. 
Hans panna är fårad och han ser allvarsam ut. 

140 

Karta över Medelhavet med Odysses seglingsfärd från Troja till nuvarande Tunisien, 
Sicilien, Italien och slutligen tillbaka till Grekland. 

140 

En tavla som föreställer en naken kvinna med vit hy som sitter på en filt på en strand. Hon 
riktar sin blick mot en man med mörka konturer som står med ryggen vänd mot henne. 

140 

En tavla som föreställer Odysseus första möte med Penelope. Hon är klädd i en vacker, blå 
klänning och sitter framför en vävstol. Kvinnor och män har samlats runt dem och vid 
Penelopes fötter ligger en grå katt. 

151 

Foto ifrån filmen 2001. En man i rymddräkt går genom en smal upplyst gång på ett 
rymdskepp. 

156 

En man och en kvinna sitter vid rodret på en segelbåt och blickar ut över havet mot en stad 
i fjärran. 

159 

En naken liten pojke håller blommor i händerna. En kvinna i blå klänning och hatt blickar ut 
över en skogsdunge. En jättefjäril flyger genom lyften i förgrunden. 

161 

En tavla av Karl Bodmer som föreställer en anka som landar i en skogssjö. 

162 

Ett jaktlag har fält sitt byte. En av deltagarna blåser i ett horn. 
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165 

En tavla av Vincent van Gogh föreställande ett blommande päronträd. 

167 

En tavla av Rafal Malczewski föreställande en bondgård i solsken. 

170 

Maurits Cornelis Escher tavla: Relativitet. Det är en tavla med omöjliga perspektiv. De vrids 
och lurar ögat så att alla gubbar går rätt i trapporna för sig själva men relativt varandra är 
det några som går på väggarna. 

174 

Tavla av Jan Stanisławski Malwy föreställande en vacker sommaräng med fina 
sommarblomster. 

177 

Foto ur filmen Faro som föreställer en farao med en hög hatt i guld. Han har även en 
guldbrynja på sig. 

181 

Foto på Małgorzata Musierowicz, en kvinna i övre medelåldern som sitter på ett bibliotek 
och skriver. Hon är klädd i blus och kavaj, har kort, mörkt hår och ler med hela ansiktet. 

184 

Svartvitt foto på Stanisław Lem, en man i övre medelåldern som håller en liten dockfigur i 
handen. Han är tunnhårig, är klädd i en mörk polotröja och har runda glasögon. Han ler 
brett mot kameran. 

184 

Målning av Francis Bacon. En förvriden person sitter i en stol. Runt personens huvud finns 
ett antal kuber och räta linjer målade. Förvridningen på personen gör att man inte tydligt 
kan se hur personen sitter och vad som är fram och bak. 

190 

Tavla av Albert Bierstadt som föreställer ett bergslandskap med en sjö i mitten. Ett 
vattenfall syns i bakgrunden. 

193 

Tavla som föreställer uppradade soldater i rustning som står redo inför en strid. En man på 
främre raden blåser i en trumpet. 

195 

Foto från en scen i filmen Troja. En man i rustning håller lidelsefullt om en kvinna och deras 
läppar är på väg att mötas. De håller en liten bebis mellan sig. 
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204 

Svartvitt foto på en man i en utsmyckad rustning i en pampig byggnad. Han håller en 
utsmyckad sköld i sin ena hand. 

207 

Målning som föreställer en grupp adelsmän som sitter vid ett runt bord med en tallrik 
framför sig. Alla är klädda i mantlar och flera har en krona på huvudet. En av männen, 
troligen kungen, sitter på en upphöjd stol och leder samtalet. 

209 

Målning av Rafael Santi som föreställer två kvinnor av olika klasstillhörighet och en ung 
riddare som ligger på marken mellan dem. Kvinnan till höger ser ut att vara en adelsdam 
och hon sträcker fram en blomma till mannen. Kvinnan till vänster, som ser ut att komma 
från en lägre klass, räcker fram en bok till mannen. Han tittar ner i marken och ser ut att 
stå inför ett svårt val. 

212 

Målning på en riddare i full mundering som är på väg ut i strid. En kvinna i en lång, ljus 
klänning och rödlockigt hår vänder sig mot mannen och binder en röd scarf om hans ena 
arm. 

216 

En man i riddarrustning, hjälm med visir och ett långt spjut i handen rider på en utsmyckad 
häst under ett tornerspel. 

217 

1 

Målning som föreställer en kvinna med långt, rött hår och vit hy som håller en guldfärgad 
bägare i sin högra hand. Bakom henne breder en vit duva ut sina vingar. 

2 

Målning som föreställer en man i riddarkläder som knäböjer framför en kvinna. Kvinnan, 
som har lång, ljus klänning och vackert rödlockigt hår, placerar ett svärd över mannens 
högra axel. 

220 

Foto från filmen Eragon. En pojke klättrar ner från ett berg där en stor drake väntar på 
honom. 

227 

Målning av en äldre man med grått hår, skägg och runda glasögon. Han är klädd i mörk 
kavaj och vit skjorta och lutar ena handen mot ansiktet. I den andra handen håller han ett 
pappersark. Han ser allvarsam ut. 
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231 

Foto från filmen Pan Wołodyjowski. En kunglighet håller i en spira. Han är klädd i pälskläder 
och har en pälsmössa. 

233 

En tavla av Apolinary Kotowicz, sovande riddare. En äldre och skäggig riddare sitter på en 
tron med ett svärd i händerna. En ängel klädd i rött står bredvid och sveper sin mantel runt 
riddaren. 

235 

Ett bergsmassiv med en skog i förgrunden. Det finns lite snö på berget. 

237 

En svartvit tavla föreställande en man som knä-står och förbereder sig för att skjuta en pil 
med sin pilbåge. 

240 

En tavla med en riddare till häst på en blomsteräng. Hästen är klädd i färgglad svepning 
och har en guldhjälm. Riddaren är klädd i guld och blåser ett horn. 

243 

En flicka klädd i vit klänning står i förgrunden. Bakom henne står en man och kvinna och 
viskar saker i hennes öron. 

244 

En nymf sitter vid en forsande bäck. Hon är naken på överkroppen, har en blomsterkrans i 
håret och en vit svepning runt underkroppen. 

253 

Svartvit teckning som föreställer Juliusz Słowacki. Han har mörkt, lockigt hår, mustasch och 
stora mörka ögon. Han är klädd i en vit skjorta med stora kragar och har en bylsig mantel 
svept kring sina axlar. 

255 

Målning i dunkla färger som föreställer en liten flicka i vit klänning som ligger död i en 
skogsdunge. Hon ser ut att ha en snara runt halsen. 

256 

Svartvitt foto från en gammal film om Frankensteins monster. Två vetenskapsmän står på 
varsin sida om Frankensteins monster som är fastspänd på en fällbar platta. 

258 

Foto från filmen Frankenstein. Frankensteins monster, som har kalt huvud och ärrad hy, tar 
strypgrepp om en ung man som skriker skräckslaget. 
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261 

En man med röd kappa och långt, grått hår gör ett experiment med en vakuumpump i ett 
nedsläckt rum. Kvinnor, män och barn har samlats runt honom. De minsta barnen ser 
rädda ut och en man lägger tröstande sin arm om dem. 

262 

Marmorstaty på en naken kvinna som endast täcks delvis av en mantel. Hon blåser en 
fanfar i ett trumpetliknande föremål. 

264 

Självporträtt av målaren Salvator Rosa. Han har en baskerliknande hatt på huvudet och är 
klädd i en vit skjorta och vinröd rock. Han har axellångt, mörkt hår, markerade ögonbryn 
och en allvarsam blick. I sin högra hand håller han ett pappersark med italiensk text. 

268 

Foto på en varg som går med sänkt huvud och slokande svans på en upptrampad stig 
genom en snötäckt skog. 

271 

En tavla med ett flickansikte i fokus. Till höger skymtar en helikopter och till vänster en 
fågel som flyger. Flickan har rött hår och en stor rosett med olika djurmotiv i håret. 

273 

Tavla som föreställer en naken man endast iklädd ett höftskynke som sitter bakbunden på 
en klippavsats. Färgerna är dunkla och landskapet ser ondskefullt ut. 

275 

Tavla som föreställer Jesus som bärs ner från korset. Två av männen hjälps med sorg och 
förtvivlan åt att bära hans livlösa kropp. Kvinnorna böjer ner sina ansikten och gråter. En 
kvinna ramlar ihop på marken och en sträcker ut sin arm för att hjälpa henne. 

277 

Svartvitt foto på Tolkien, en äldre man med grått hår, fårat ansikte och ett stort leende. 
Han är klädd i slips och kostym. 

277 

Foto från filmen Sagan om ringen. Huvudpersonen Frodo, som spelas av Elijah Wood, står i 
en snårig, dunkel skog med höjt svärd och rädsla i blicken. 

280 

Målning som föreställer en ung man som har kedjats fast i ett grått och kalt rum. Han 
halvligger ner och ser ut att vara i mycket dåligt skick. 
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284 

Målning av Rembrandt som föreställer den barmhärtiga samariten. En man hjälper en 
skadad, halvnaken man ner från en häst vid ett värdshus. 

289 

En kvinna med huvudslöja och hellång, brun klänning och sorgsna ögon sitter vid en 
marmorpelare med tre små barn tätt intill sig. Ett av barnen, en pojke i trasiga kläder, lutar 
sig mot kvinnans ben. Kvinnan håller sin arm om en flicka och i famnen håller hon en liten 
bebis. 

293 

Målning som föreställer Adam Mickiewicz som sitter på en klippa under kvällshimlen och 
funderar. Han har mörkt, kort hår, långa polisonger och är klädd en vit skjorta, lång mantel 
och har en röd scarf runt halsen. 

297 

Målning i bruna färger som föreställer en kyrkogårdsgrind som består av två höga pelare. 
Grinden, som är öppen, leder till en sluttande skogsslänt med gravstenar. 

299 

En vacker landskapsmålning av Giovanni Segantini. En kvinna med vit klänning och stora, 
vita vingar sitter vid en bäck och tittar mot ett par som kommer gående längs en stig. 
Kvinnan och mannen, som båda är klädda i vita, änglaliknande klänningar, håller sina 
huvuden tätt ihop. De ser mycket förälskade ut. 

299 

En tavla med 10 flickor med ängla-glorior och vingar. De håller varsin stjärna i handen. 

307 

Två bondekvinnor står i förgrunden. En kvinna sitter på knä medan den andra står upp med 
en kratta i handen. Man ser ett jordbrukslandskap i bakgrunden. Det är skymning. Båda 
kvinnorna ser ut att be. 

309 

Målning i ljusa sommarfärger där en pojke och en flicka, båda klädda i ljusblå kläder och 
hatt, vattnar blommor i en trädgård. 

312 

Målning som föreställer en vackert, dekorerad byggnad med en rund öppning som vetter 
mot himlen. I öppningen kan man se änglar, människor och djur som blickar ner. 



16 
 

313 

Målning som föreställer tre filosofer på ett berg. Två av männen, båda klädda i orange 
heltäckande mantel, står bredvid varandra och diskuterar. Den tredje, som är klädd i vitt, 
sitter och blickar ut över dalen. 

315 

Svartvitt foto på en medelålders man med vågigt, mörkt hår och runda glasögon. Han är 
klädd i mörk kavaj, vit skjorta och slips. 

323 

Foto på en man i övre medelåldern. Han är tunnhårig, har mustasch och ovala glasögon. 
Han har fårat ansikte och tittar med allvarsam blick in i kameran. 

329 

En lustig målning där en man med vit skjorta och svarta kläder sträcker upp sin hand mot 
en kvinna i rosa klänning som flyger med utsträckta armar ovanför honom. 

331 

Målning som föreställer två kvinnor i långa klänningar som dansar med varandra på en 
strand i solnedgången. De håller varandras händer och deras hår flyger i vinden. Solen som 
är på väg att gå ner blänker vackert i vattenytan. 
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