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

• Endast de bilder som behövs för att lösa bokens uppgifter har fått bildbeskrivning. 
Övriga bilder utgår. Ibland kan bildförtydligande finnas inkluderat i uppgiftens 
anvisningar. 

• I vissa uppgifter finns det bilder som ska illustrera ett ord då har dessa utgått och 
eleven har fått motsvarande svenskt ord. 

• Då det i elevens bok står att han/hon ska ”stryka under/över” eller ”ringa in” så 
markerar eller skriver eleven sitt svar. 

• Uppgifter där de seende eleverna drar streck mellan exv. fråga och svar ”parar” 
eleven ihop fråga och svar genom att skriva svaret. 

• Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

• Onödiga versaler utgår. 
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• Kursiv och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Understrukna ord markeras med parentes. 

• Bokens ”språkrutor” har placerats efter huvudrubriken om inget annat anges med 
rubriken Språklära. 

• Markeringen * vid utelämnade ljud/bokstäver har ersatts av ett frågetecken. 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Uppgift 6 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Hur stavas sj-orden? Skriv hela ordet nedan. Markera även sj-ljuden. Där finns de 
stavningar du kan använda. 

Sj-ljud 

  --- skj --- ssi 

  --- ti --- g 

osv. 

Sj-orden 

a) ?iraff --- 

b) disku?on --- 

osv. 

6 

Uppgift 1 

Tabell utgår. Tipsa eleven om hur många ord som de bör hitta till varje ljudkombination. 

Eleven markerar med () eller //. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Läs löpsedlarna och markera alla ord med k-ljud framför s med parenteser () och markera 
alla ord med k-ljud framför t med snedstreck //. Skriv dem vid rätt påstående nedan. 

• Boxare stoppade slagsmål 
Räddade livet på expedit. 

• Tropiskt klimat i natt 
– Det är inte naturligt, säger forskarna. 

• Blekt lopp av mästaren 
Sextonåring vann SM! 
– Fantastiskt kaxigt, jublar tränaren. 

 

  1. k-ljudet framför s --- 

  2. k-ljudet framför t --- 

7 

Uppgift 2 
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Orden är numrerade och * ersätts med ett frågetecken. 

a) by?or --- 

b) ta?i  --- 

osv. 

7 

Uppgift 4 

Ordflätan har fått följande utseende: 

Lös ordflätan. 

Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. En bokstav i varje ord är markerad 
med parentes (-). Dessa bokstäver bildar ett ord. 

blixt, pjäxor, vaccin, lax, slagsmål, köksbord 

1. möbel ---(-)----  (8) 

2. skor till skidor ----(-)-  (6) 

osv. 

7 

Uppgift 5 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Vilket ord bildar de markerade bokstäverna? --- 

8 

Uppgift 1 

Eleven kan skriva orden, men för att spara tid kan det vara bra att kopiera texten till en 
Wordfil så kan eleven markera orden direkt i texten. 

12 

Uppgift 1 

De understrukna orden markeras med parenteser. 

Hjältarna i Sjököping FF 

… Bakom detta (noggrant) planerade (projekt) osv. 

12 

Uppgift 2 

Listan är markerad med abc. 

a) Artisten uppträdde på en stor --- . 

b) Hon hade --- planerat sin födelsedagsfest. 
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Osv. 

13 

Uppgift 4 

Uppgiften har fått följande utseende. 

Lös ordflätan. 

Du får hjälp med det sökta ordets första bokstav samt ordets antal bokstäver. En bokstav i 
varje ord är markerad med en parentes (-). Dessa bildar ett ord. 

1. ett fordon på två hjul c--(-)-  (5) 

2. finns i kokbok  r---(-)- (6) 

3. en sorts tång som du kan plocka bort små saker med  p(-)----- (7) 

4. motsats till glad l-(-)---  (6) 

5. löser brott d--(-)----  (8) 

6. botemedel när du är sjuk  (m)------ (7) 

7. får lampan att lysa  e-----(-)----- (12) 

14 

Ordlista 

Uppgifterna kan kräva förberedelser. 

Bokens ordlista finns som bild och text, men om eleven har en egen ordlista på punktskrift 
kan man med fördel välja ut några sidor där som eleven kan arbeta med. Om eleven med 
synnedsättning ska kolla genom motsvarande en hel svartskriftssida i en ordbok tar det 
mycket längre tid än för en seende elev och den tiden kan eleven i stället lägga ner på att 
besvara frågorna utifrån givna ord. Därför kan man överväg att begränsa uppgiften genom 
att välja en mindre del där det då finns med både substantiv, adjektiv och verb. 

Texten finns i fliken Bildtexter: 

Ordlista 

Detta är ett utdrag ur Svenska Akademiens ordlista (SAOL). 

bambu 

  bambu 
[bam'bu] s. -n • trävirke från en växt 

  bambu|björn 
 s. ~en ~ar • (ngt åld.) panda 

o.s.v. 

15 

Uppgift 8 
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Eleven kan skriva orden eller så kopierar eleven orden och markerar direkt i ordet. 

16 

Uppgift 1 

Uppställningen av prefix, ordstam och suffix har följande utseende: 

… Skriv så många ord du kan hitta. --- 

prefix – ordstam – suffix = nytt ord 

  prefix: av- om- o- in- ut- be- 

  ordstam: läs 

  suffix: -ning -ande -a -t 

Nytt ord: oläst 

17 

Uppgift 3 

Eleven skriver sitt svar eller för att spara tid så kopierar man orden och eleven markerar 
sina svar direkt i texten på datorn. 

Titta på orden. Markera med ett streck mellan ordens prefix och suffix. 

- Hitta prefix: miss-belåten 

a) befalla --- 

b) gengångare --- 

osv. 

 - Hitta suffix: läs-ning 

a) lydig --- 

b) skrivelse --- 

osv. 

18 

Uppgift 1 

Eleven parar ihop förkortningarna med det fullständiga ordet. 

Läs bildbeskrivningen nedan. Para sedan ihop den rätta förkortningen med det fullständiga 
ordet. 

En tecknad bild som visar en affärsgata med olika skyltar som har följande texter: 

  REA, LAN-party, Mobil, 

  Panta dina PET-flaskor här! 

  GPS, Fria SMS, Bio, 



7 
 

  Visa sitt ID-kort, 

  Butik söker VD, 

  Nu som E-bok, 

  Ladda ner vår APP, 

  Kompatibel med PC 

 

1. realisation --- 

2. mobiltelefon --- 

3. short message service --- 

4. global positioning system  --- 

20 

Uppgift 1 

Samtala gärna om bilden/bildbeskrivningen och passa då på att förtydliga orden ”var” och 
”vart” utifrån vad som händer på bilden. 

24 

Uppgift 1 

Här kan man underlätta för eleven genom att se till att eleven får texten som en Word-fil. 
Detta sparar också tid för då kan eleven markera liknelserna/metaforerna direkt i texten 
enligt anvisningarna i uppgiften. Ett annat sätt, men mera tidskrävande, är att eleven 
skriver rubrikerna Liknelse: och Metafor: och fyller på med svaren. 

Uppgiften har fått nedanstående förändring: 

Läs texten och markera liknelserna med parenteser följt av ett l för liknelser eller ett m för 
metaforer. 

25 

Uppgift 4 

Nedanstående förtydligande har gjorts. 

Para ihop rätt inledning med rätt liknelse. 

Inledning: 

1. lika som --- 

2. lätt som --- 

3. mjuk som --- 

osv. 

Liknelse: 
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a) på nålar 

b) en häst travar 

osv. 

25 

Uppgift 6 

… Para ihop rätt uttryck med rätt förklaring. 

Metafor/uttryck: 

1. ha is i magen --- 

2. ett hjärta av sten --- 

3. vara under isen --- 

osv. 

Förklaring: 

a) vara ledsen 

b) tiden går fort 

osv. 

26 

Uppgift 1 

Här kan eleven naturligtvis skriva substantiven, men för att spara tid kan det vara bra att 
ha som vana att kopiera texten som Wordfil och så kan eleven markera direkt i texten. 

27 

Uppgift 3 

Bildbeskrivning finns, men bildens ord får eleven som vanlig löpande text. Tabellen utgår 
och ersätts med nedanstående uppställning. 

Vilka substantiv kan du hitta i Brims pappas meditationskista? 

Brims pappas substantiv: 

hörlurar, guld, fladdermöss, kärlek, osv. 

Konkreta 

• saker: --- --- --- 

• människor: --- --- --- 

• djur: --- --- --- 

• växter: --- --- --- 

• ämnen: --- --- --- 
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Abstrakta (känslor, egenskaper, tillstånd, händelser) --- --- --- 

29 

Uppgift 4 

Tabellen utgår, eleven kopierar nedanstående uppställning och fyller i uppställning. 

Skriv sedan dina fem valda verb i alla tidsformer. 

  infinitiv: vara 

  presens: är 

  preteritum: var 

  perfekt (har): varit 

  pluskvamperfekt (hade): varit 

  futurum (ska): vara 

 

  infinitiv: --- 

  presens: --- 

  preteritum: --- 

  perfekt (har): --- 

  pluskvamperfekt (hade): --- 

  futurum (ska): --- 

29 

Uppgift 6 

Bilden utgår. Men rita gärna en enkel labyrint på elevens ritmuff/Blackboard. Skriv orden 
med hjälp av elevens perkinsmaskin. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Markera Brims verb som är skrivna i preteritum. 

drömde  tittade  sitter  längtade  svävar osv. 

31 

Uppgift 3 

Här behöver eleven få kompletterade uppgifter om bilden. Rita gärna en enkel bild som 
eleven kan ha till hjälp. För eleven ska kunna få träna mer konkret kan man rita en 
ritmuffsbild där kläderna etc. fått olika markeringar/raster. 

Ett annat sätt är att ge eleven ett taktilt föremål att beskriva. 
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33 

Uppgift 7 

Bokstavrutan utgår och ersätt med nedan. 

I ordgömman döljer sig minst tolv olika pronomen. Markera eller skriv dem. 

Vågrätt 

  rad 1 honomxähan 

  rad 2 ziåqbzbqci 

  rad 3 ävibhenwuö 

osv. 

Lodrätt 

  rad 1 hzädpst 

  rad 2 oivewil 

  rad 3 nåitjgm 

osv. 

35 

Uppgift 4 

Förtydliga gärna bildbeskrivningen. 

… Använd minst fem olika prepositioner. 

Exempel på prepositioner: 

på, under, bakom, framför, mellan, ovanför, etc. 

a) Brim står --- ridån. 

b) Dödskallen ligger --- bordet. 

c)  Magister Dragu står --- Brims mamma. 

osv. 

40 

Serier 

Förtydliga för eleven hur en ritad serie är uppbyggd genom att rita enkla bilder på elevens 
ritmuff/Blackboard. 

41 

Uppgift 5 

Eleven kan markera med s och p efter orden eller skriva dem. 
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41 

Uppgift 8 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Hitta på egna subjekt och predikat i meningarna. 

a) En pigg fågel/subjekt ruvar/predikat i affären. 

b) En smart ---/subjekt ---/predikat i gröten. 

osv. 

42 

Uppgift 2 och 3 

Se till att eleven har tillgång till texten på sin dator så kan eleven markera med parenteser 
och bokstäverna s och p direkt i texten. På så sätt sparar man även tid. 

Markera med parenteser () och skriv s vid alla subjekt. 

Markera med snedstreck // och skriv p vid alla predikat. 

Danspalatset 

(Det populära Danspalatset)s /har haft/p en show. … 

45 

Uppgift 4 

Bild utgår och ersätts av nedanstående uppställning. 

Sätt ihop meningar genom att välja ord från varje del av meningsmaskinen. 

Exempel: En trött hund slukar korv. 

Meningsmaskinens ord: 

a) En 

b) trött …  dum …  gladlynt …  fnittrig …  rolig …. 

c) subjekt: fågel  hund  katt  kvinna  herre 

d) predikat: ruvar  slukar  bygger  rapar  river 

e) objekt: skinn.  barn.  ägg.  korv.  hus. 

Välj två av dina meningar och skriv dem. 

1. --- 

2. --- 

46 

Uppgift 2 

Eleven kopierar uppställningen nedan och skriver in sina svar. 
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Sätt in adverbialen (5 st) där de passar nedan. 

• När? varje måndag 
Var? --- 
Hur?/På vilket sätt? --- 

• När? --- 
Var? --- 
Hur?/På vilket sätt? --- 

47 

Uppgift 3 

Kopiera gärna texten så kan eleven markera sina adverbial direkt i texten på datorn. 

48 

Uppgift 2, 3 

Kopiera texten. Se uppgift 3 ovan. 

49 

Uppgift 4 

Eleven parar ihop huvudsats och bisats. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop huvudsats och bisats … 

Huvudsatser 

1. Vi har ett popband --- 

2. Ville är vår sångare --- 

3. Vi är i replokalen --- 

osv. 

Bisatser 

a) när vi blir kända. 

b) som spelas på hög volym. 

c) eftersom han är bäst … 

osv. 

50 

Uppgift 1, 2 

Eleven kan markera med exv. parenteser och snedstreck. Kom överens med eleven vilket 
markeringssätt som han/hon vill använda. 
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53 

Uppgift 3 

Eleven parar ihop i stället för att dra streck. 

Uttryck 

1. lägga näsa i blöt --- 

2. dra någon vid näsan --- 

osv. 

Förklaring 

a) lura någon 

b) ramla 

osv. 

55 

Uppgift 5 

Eleven får en kort bildinformation som skrivs löpande. Se nedan. 

En kille ska spika i en spik, men han missar och hammaren hamnar på hans tumme istället. 
Vad tror du han säger då? 

Vi använder olika ord beroende på situation … 

Hej farmor. I går på slöjden --- 

56 

Uppgift 1 

Bild utgår. Eleven har endast bildtexten. Kolla så att eleven kan avläsa bokstäverna c och z 
med hake (hacek). 

56 

I den nordsamiska texten finns några bokstäver som använder hake eller hacek. Dessa 
tecken kan inte återges i Textview. Beskriv för eleven hur dessa tecken skrivs. 

57 

Karta 

Kartan utgår. Använd svällpapperskarta som eleven har till ämnet geografi. Markera 
aktuellt område med vaxsnören. 

58 

Språkhistoria 

Se till att eleven har svällpappersbilderna fram när ni går igenom avsnittet. Elevens 
anvisning till svällpappersbild är placerad efter rubriken: Från bild till bokstav. 
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59 

Emojier 

Samtala om dessa och rita gärna på elevens ritmuff/Blackboard. Om eleven har en egen 
mobiltelefon kolla hur emojier presenteras och om eleven kanske skriver dem på ett annat 
sätt. Använd gärna ritmuffen för att illustrera olika emojier. 

… Jämför dina svar med en kamrats. 

a) två handflator hålls ihop, några böcker, ett gult ansikte med pussmun --- 

b) kl 9.00, en säng, en överstruken kyrkklocka, en springande person, en buss 

60, 62, 64 

Alfabeten – svällpappersbilder 

Eleven har fått alfabeten som svällpappersbilder. Det tar betydligt längre tid att läsa dessa 
för en elev med synnedsättning. 

Finns det elever i klassen som exempelvis har arabiska som sitt modersmål kan man ju 
lägga ner lite extra tid och låta den eleven även skriv olika ord på ritmuffen. Det viktigaste 
är att eleven med synnedsättning får ett hum om hur olika språks bokstäver ser ut. 

De grekiska och latinska alfabetena har kompletterats med punktskriftsbokstäverna. 

63 

Uppgift 3 

Var medveten om att uppgiften tar längre tid för eleven med synnedsättning än för de 
seende eleverna som snabbt kan skumma genom bokstavstabellen. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Lös ordflätan med hjälp av texten. Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 
En bokstav i varje ord är markerad med parenteser (-). Dessa bokstäver bildar ett nytt ord. 

1. Tredje bokstaven i grekiska alfabetet. -(-)--- (5) 

2. Heter y på grekiska? ----(-)--  (7) 

3. Lånade grekerna alfabetet av?  (-)--------- (10) 

4. Grekiskans bokstav s? ----(-) (5) 

5. Andra bokstaven i det grekiska alfabetet. (-)--- (4) 

6. Grekiska alfabetets sista bokstav. --(-)-- (5) 

7. Talade romarna --(-)-- (5) 

63 

Uppgift 4 

Vilket ord bildade de markerade bokstäverna? --- 
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64 

Runskrift 

Eleven har svällpappersbilder.  
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Till läsaren 

• Du har innehåll, text, och bildbeskrivningar under separata flikar. 

• De flesta uppgifter är numrerade så blir det lättare att rätta uppgifterna. 

• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som behövs för att du ska kunna lösa dina 
uppgifter, men du kan även ha fått motsvarande information som vanlig text. I vissa 
fall är uppgiften omarbetad, men det finns bildbeskrivning så att du vet vad dina 
kompisar pratar om. 

• Du har även några svällpappersbilder med olika alfabeten. 

• I ordflätorna har det sökta ordets antal bokstäver skrivits inom parentes. Men 
ibland är även en bokstav i det sökta ordet markerad med parentes (-).  De 
markerade bokstäverna bildar ett ord. 

• I uppgifter där de seende eleverna ”drar streck” mellan ett ord och exv. ordets 
förklaring har uppgifterna omarbetats så att du istället parar ihop och skriver ordets 
förklaring eller numrering. 

• Utlämnade bokstäver för olika ljud har markerats med ett frågetecken. 

• I början på de flesta kapitel finns det en ruta som har rubriken ”språklära”. Läs 
igenom den innan du börjar besvara uppgifterna. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Denna mapp ska ligga i en mapp för svenska. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Uppgifterna har numrerats för att underlätta vid samtal om olika svar och vid 
rättning av uppgifterna. 

• Många bilder utgår. Men då eleven behöver bilden för att kunna lösa uppgiften 
finns det bildbeskriven som dock kan behöva förtydligas. Bildbeskrivningarna kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får genom att se på 
bilderna, samtala därför gärna om bilderna och ge den extra information som 
eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse som de 
seende eleverna. 

• Eleven kan behöva lite extra handledning för att tyda svällpappersbildernas alfabet. 
Använd gärna elevens ritmuff/Blackboard så kan eleven få pröva att skriva olika 
tecken. 

• Bokens ”språkrutor” har placerats efter huvudrubriken om inget annat anges, för 
att eleven ska ha möjligheten att läsa igenom vad man tränar i aktuellt kapitel.  En 
elev med synnedsättning har inte samma möjlighet till att få en överblick av vilken 
information som han/hon kan ha fått till sin hjälp. Gör eleven uppmärksam på 
detta! 

• Vissa uppgifter kan kräva förberedelser, exempelvis att kopiera en text och lägga in 
den på datorn så att eleven på ett smidigare sätt kan skriva, markera och göra 
ändringar i den givna texten. På så sätt kan man spara tid. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. olika bokstäver på 
främmande språk.  Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin eller Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Var medveten om att uppgifter där eleven ska para ihop olika meningar/ord etc. tar 
längre tid att lösa för en elev med synnedsättning. 

• Utelämnade ljud som i svartskriftsboken markeras med * har ersatts med ett ?. 

• Eleven behöver en Nordenkarta (sid 57). Använd elevens svällpapperskarta i ämnet 
geografi och markera bildens information med vaxsnören. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 
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• Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

En teckning 

En tjej och en kille som håller i anteckningsböcker och pennor. 

20 

En teckning 

En busshållplats med skyltar där man kan läsa: Uppsala, Örebro, Västerås samt en skylt 
som visar när bussen till flyget avgår. Bredvid skylten sitter en person på en resväska och 
läser en bok om Mexiko. 

En kvinna stiger på en buss som är på väg till Örebro. 

En bil far förbi en kyrka och uppe i luften åker två personer i en luftballong. 

27 

En teckning 

En svart kista med handtag. Kistan liknar en begravningskista utan lock. I den vadderade 
kistan ligger Brims pappa. Han ligger med händerna i kors över bröstet. Han är klädd i en 
mörk kostym och vit skjorta. Han har svart hår och stora vassa, utestående öron. 

31 

En teckning 

Brim har mörkt, rakt, flikigt hår. Hans öron är spetsiga och utåtstående. Han är klädd i blå 
munktröja med vita bokstäver. På munktröjans ärm sitter ett rött, fyrkantigt märke. 
Ovanpå munktröjan har han en väst med ett fransigt hål för armarna. 

35 

Teaterscen 

Brims mamma och Magister Dragu står bredvid varandra framför scenen. Brims mamma 
står till vänster om Magister Dragu. Mamman applåderar. Brim står framför den röda ridån 
på vänster sida. Mitt på scenen står ett bord. På bordet ser man från vänster en vas med 
svarta rosor, en grön giftflaska och en cylinderformad burk. Under bordet på golvet finns 
en dödskalle. Till höger på scenen står regissören Grüning Artär omgiven av Polli och Dorri. 
I taket hänger en fladdermus. 

40 

Tre tecknade serierutor som saknar text. 

I rutorna ser man ett rosafärgat monster och tomma pratbubblor. 

42 

Affisch 
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  Dansshow! 

  med Elliot & Adriana m.fl. 

  lördag 14 mars kl 19 inträde 80 kr 

  Danspalatset 

62 

En skylt 

(Texten nedan är skriven med versaler.) 

  c cvspio cl cyro 

  mag pag avg fel svb vrb 

  vesviae ivcvndae vxor 

  c cvspio c l salvio 

  mag pag avg fel svb vrb 
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