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Läsförståelse 
1 Vem var Eleonora Silverhed?  
en elak kvinna                        
tyckte inte om Mat-Ulla                                                                                            
ställde in luciafirandet för att en pojke hade busat 
lär spöka på kyrkogården                                                       
hade ett stort arbetsrum               
 
 
2 Några frågor om kapitlet. 
a  Det gör den gamla kokerskan Mat-Ulla. 
b  Hon har köpt glass och är rädd att den smälter. 
c  Han hade varit där och blivit fotograferad, när han hade bott i Sverige i ett år. 
d  Sally tror att hon blir arg för att man gör om hennes stora arbetsrum till  
    uppehållsrum åt eleverna. 
 
 
Mellan raderna 
3 När Eriks mamma tittar på skolfotot utbrister hon: ”Men vad är det här?”.  
a De tror att mamman också ser personen i fönstret. 
b De vill ha hemligheten och det mystiska för sig själva. De vill inte dra in 
vuxna i det. 
c För att de ska kunna smyga dit på kvällen och ta sig in. Fönstret måste ju se 
stängt ut, annars låser byggarbetarna det. 
 
 
Ord och uttryck 
4  Läs och förklara  
a  Det är Erik som bryter tystnaden. 
bryta tystnaden = att börja tala eller ge ifrån sig annat ljud 
b  Han synar kuvertet och läser det som står längst ner …” 
syna = kontollera noggrant 
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c  De kommer fram till sjön och försöker släppa tankarna på Eleonora   
Silverhed en stund. 
släppa tankarna på = försöka tänka på något annat, försöka glömma 
 
 
5  Synonymer för ordet se 
a   kdåas skåda 
b  anpsa    spana 
c  ristar     stirra 
d äbagnl   blänga 
 
 
6  Uttryck där ordet se ingår 
a  4     se rött     
b  1      se snett på 
c  2      se genom fingrarna med 
d  6      sett sina bästa dagar 
 
 
7  För att se behöver vi ju ögon  
Hon gjorde stora ögon när de kom in i rummet.       –  blev väldigt förvånad 
Kan du hålla ett öga på din lillebror?           –  vakta 
Det var nära ögat att han ramlade av stolen.             –  nästan 
Niklas har alltid haft ett gott öga till granntjejen.     –  tyckt mycket om 
Det måste diskuteras mellan fyra ögon.           –  två personer 
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