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Prata med varandra
s. 6

Extra

Tala är silver, tiga är guld = det är ofta bätt-
re att tiga än att tala om man inte är säker 
på sin sak

s. 7

Katten och musen
5  

Katten vill äta upp musen. Det vet musen 
och stannar förstås kvar i sitt hus.

Lyssna på varandra
s. 8

Extra

Att slå dövörat till = inte vilja lyssna

Bokstäver från a till ö
s. 12

Monsterfrossa
1  
cyklop enögd jätte, dvs. jätte med ett 

enda öga, i grekiska sagor

drake sagodjur med vingar och en 
käft som sprutar eld

fena platt, utskott hos fi skar

Gollum (eller Smeagol) varelse i 
J.R.R. Tolkiens böcker

häxa en kvinna eller man som har 
magiska krafter 

käft stor mun

Midgårds-
ormen

orm som slingrar sig i världs-
havet runt jorden

orch ond, blodtörstig varelse 

Pomperi-
possa

häxa vars näsa blir längre när 
hon förtrollar någon

tänder hård bildning i munnen för 
att tugga föda

vampyr skräckfi gur som suger blod 
från människor

zombie en levande död som behärs-
kas av någon annan

I marginalen

Vilka bokstäver fattas? 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q , R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, 
Ö

s.13

Ordning på rubriker
3  

ARTIKLAR
CHATT
FRÅGELÅDAN
KONTAKTA OSS
LÄNKAR
NYHETER
PRENUMERERA
REGLER
SPEL
TÄVLA

Vokaler och konsonanter
s. 16

2  
Efter lång vokal kommer en konsonant.
Efter kort vokal kommer minst två konso-
nanter.

3  
matt barr
vann sill
högg tack
grann nyss
tall häll
vägg fett
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4  
Lång 
vokal

Kort vokal Lång 
vokal

Kort vokal

stel kull byn mest

ful höst smal ost

hot skott ser hyss

stil skägg het vinst

Känn igen substantiv
s. 18

2  
vinter
öra
is 
månsken
småkryp
rot
dal
källare
berg
fl od
ström
fotspår
troll
krona

Du är smart – du kan
s. 20

I marginalen

Vilken är positiv och vilken är negativ?
Bilden till vänster är positiv och bilden till 
höger är negativ.

Ord som beskriver
s. 23

2  
 a. svarta, mörka
 b. nya, randig
 c. tuffa
och dina egna förslag på raderna.

Sagor från hela världen
s. 24

Vad betyder orden?

 säter =  plats där djuren betar på 
sommaren

 strid = livlig
 räfsa = lövkratta
 grov i målet = skrovlig i rösten
 ben och märg = hela kroppen

s.28

5  
 förpläga = servera mat och dryck
 förtretad = arg
 tappa huvudet = förlora kontrollen
 anförare = ledare
 ämna = tänka
 besinna sig = lugna sig
 lättja = lathet

s. 29

Konstsagor

Författarna på bilderna är från vänster:
Hans Christian Andersen, Tove Jansson 
och Astrid Lindgren.

s. 30

Extra – Vad är en fabel?

Saga med djur som talar och med ett slut 
som vill lära oss något.

s. 31

Sagokrysset
13  
Askungen
Snövit
drake
Törnrosa
Nalle Puh
Näcken
Bauer
Andersen
Mumintrollen
Rödluvan
Lejonhjärta
ankungen
Bamse
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Ord på rad
s. 32

Skapa en ramsa
2  a. 

Opp och hoppa, sa en loppa. 
Sluta tjata, sa en skata.
Vi ska åka, sa en kråka.
Vi har ingen bil, sa en krokodil.
Man kanske kan hyra, sa en myra.
Det kostar kanhända, sa en slända.
Jag har en slant, sa en elefant.
Jag tror att jag går, sa ett ulligt får.
Du kommer aldrig fram, sa ett gulligt 
lamm.
Jag ger upp, sa en tupp.
Spelar roll, sa ett troll.

En eller fl era konsonanter?
s. 34

1  
 a. nacken

naken
 b. Förr

för
 c. tak

tack
 d. stal

stall
 e. kall

kal
 f. nys

nyss
 g. kärr

kär

s.35

2  
loppa hälsa
fnittrar kasta
päls knubbig
siesta straff
buske bucklig
bygga narra
kullar vakta

Hitta orden
s. 37

1  
slokörad = som skäms och är ledsen; snopen
göra slut = tala om att man inte vill vara 

ihop längre

2  
I ordlistan fi nns
slott
slug
slumra
slusk
slussa
slut

3  
 slopa = ta bort; avskaffa
 sludder = otydligt tal
 slug = listig; smart; beräknande
 slum =  område där fattiga människor 

bor i slitna hus
 slummer = lätt sömn
 slumra in = somna
 slup = en sorts båt
 sluskig = smutsig, ovårdad, otrevlig

4  
 a. slugger =  1. intensiv och hänsynslös 

person
2. boxare som slår hårt och 
mycket, fast utan bra teknik 

 b. sluka = 1. svälja något stort utan att 
tugga 
2. äta fort 
3. göra slut på något fort

 c. sluss = 1. bassäng 
2. något som släpper in eller 
ut något

 d. slussa = 1. ta en båt genom en sluss 
2. släppa in eller ut något
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s.38

6  
 a. en slurk kaffe = en skvätt eller en klunk 

kaffe
 b. sluka en bok = snabbt läsa slut på en 

bok
 c. av en slump = utan att man har räk-

nat ut det på förhand 
eller planera för det

7  
Adjektiv Substantiv Verb

slott X

slovakisk X

sluddra X

slug X

slum X

slumra X

sluskig X

slut X

I marginalen

slup = substantiv, en sorts båt
slopa = verb, ta bort, avskaffa
sluddrig = adjektiv, otydlig; suddig

s.39

8  
ett slott fl era slott
en slovak fl era slovaker
en slugger fl era sluggrar
en slup fl era slupar
en slurk fl era slurkar
en slusk fl era sluskar
ett slut fl era slut

9  
NU DÅ
slopar slopade
sluddrar sluddrade
slukar slukade
slumpar slumpade
slumrar slumrade
slungar slungade
slussar slussade

s.40

10  a. 
Basketspelaren slungade iväg bollen rakt 
ner i korgen.
Så kallas en kvinna som kommer från Slo-
venien. slovenska
Efter maten är det skönt att slumra en 
stund.
Så kallas en man som bor i Slovenien. 
sloven
Vid årets slut brukar många fi ra nyårsaf-
ton.
När vi hade varit ute i skidspåret värmde vi 
oss med fl era slurkar te.
I Slovakien talas detta språk. slovakiska
Hon var en riktig slugger och gav sin mot-
ståndare det ena slaget efter det andra.
Så heter sloven i fl ertal. slovener
Han sprang på sin kompis på stationen av 
en slump.
Vi fi ck hjälp att slussa båten in i kanalen.
Max gillade inte slutet på boken.

b. 

S L U G G E R

S L U N G A D E

S L U T

S L U T E T

S L O V E N

S L O V E N E R

S L U S S A

S L O V E N S K A

S L O V A K I S K A

S L U M P

S L U R K A R

S L U M R A

Substantivet i ental: En slovakiska.
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Ordna dina tankar
s. 43

3  
sak  föremål

uppskatta, beräkna bedöma

avlångt rund, äggrund oval

sort, slag  art

luta sig mot, stötta stödja sig

upphöjning på fi nger när 
handen knyts

knoge

hondjur, djur av kvinnligt 
kön

hona

handjur, djur av manligt kön hanne

Stor & liten
s. 44

Alfabetet i marginalen. Följande bokstäver 
saknas:
C F I L O R U W Y Ä

1  
 a. Några ord är egennamn och egennamn 

skrivs alltid med stor bokstav.
 b. I början av en mening används alltid 

stor bokstav.

s.45

3  
Stor bokstav, egennamn Liten bokstav
Skåne  apelsin
Norden  norsk
Öresund  örn
London  tussilago
Dalälven  julafton
Ferdinand  tisdag
Sydafrika  april
Atlanten  gurka
Volvo  göteborgare
Kebnekajse  russ
Torsgatan  spanjor
Dalarna  apa
Amanda  lönn

Läs på olika sätt – sökläs
s. 48

Sök information

1  
 a. Juniorsporten
 b. Sveriges Radio, Radiosporten, sr.se/

radiosporten
 c. apa, häst
 d. Rallyspelet, Olympiska spelen
 e. Medel, Svårare, För experten
 f. handboll, alpint, friidrott
 g. Kajsa Bergqvist, Anja Pärson, Sanna 

Kallur, Carolina Klüft

Hästfeber
s. 52

”Hästfeber” i korthet

1  
 a. Förslag: Fyra tjejer som gillar att rida 

vill åka på ridläger under sommaren. 
De vill alla, men av olika orsaker är de 
inte säkra på om de kan.

 b. Egna förslag.

Vad svarar du?
2  

 a. Åka på ridläger till sommaren.
 b. Våga rida utan ledare. Fråga mamma 

och pappa om de får.
 c. Hanna. Hon vill ha Molly.
 d. Elina anser att de vågar rida utan le-

dare. Mattis vet inte om hon får. Agnes 
och hennes familj ska kanske åka bort. 

 e. Ingela springer bredvid och håller en 
hand på hennes ben.

 f. Hon ramlar av när Sam gör en tvär-
vändning.

 g. Om de kan rida själva får de komma 
med och att de kan om de bara vill.

 h. De vill alla, men de är inte säkra på att 
det blir så av olika orsaker.
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s.53

Vem, var, när, vad och hur?
3  a. De fyra viktigaste personerna är 

Elina, Hanna, Mattis och Agnes. De är 
nog 10–11 år.
Hur uppfattar ni dem, det vill säga hur är 
de?
Berättelsen utspelas på en ridskola någon-
stans i Sverige. På våren.
Övriga frågor: Egna svar.

s. 55

Vad betyder orden?
5  
stigbygel böjt metallstycke med en 

platta längst ner där ryttaren 
har foten

skänkla styra hästen genom att trycka 
med benen

vara med 
på noterna

förstå, begripa 

ta täten vara först i gruppen

sitta upp sätta sig upp på en häst

i ström efter varandra

blänga glo, snegla ilsket, förvånat 
eller dumt

mankam den del på hästens hals där 
manen sitter

trava gångart; springa ganska fort

snegla titta från sidan, ibland i smyg

snörpa på 
munnen

dra eller knipa ihop munnen

.?! – Skiljetecken
s. 59

1  
 a. Vem har tagit mina gympaskor?
 b. Aj!
 c. Titta det snöar!
 d. Vi ska åka till Mallorca.
 e. Vad heter din bästa kompis?
 f. Nu orkar jag inte läsa mer.
 g. Tjena!
 h. Var bor han?

 i. Hur vet du det?
 j. Flodhästar tycker om att bada.
 k. Är du bra på datorer?
 l. Förlåt!
 m. Vilka låtar gillar du mest?
 n. Stäng dörren!

Tidningar med olika innehåll
s. 61

Vad finns på tidningshyllan?
2  a. 

Barn- och ungdomstidningar
Kamratposten
Julia

Vecko- och månadstidningar
VeckoRevyn
Populär historia

Dagstidningar
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter

Kvällstidningar
Aftonbladet
Expressen

Serietidningar
Agent X9
Rocky
Kalle Anka

Ord som beskriver
s. 62

Vad fattas?

Listig som en räv.
Arg som ett bi.
Hal som en ål.
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Kommer du ihåg?
1  

Ord som beskriver hur någon eller något 
är eller ser ut kallas adjektiv. De berättar 
något om människor, djur och saker, det vill 
säga substantiv.

2  
Fantastiska
nytt
solsugna
populära
härliga
suverän
vit
lätt
varma
saftig
lata

s.63

Vricka tungan!

Ordet fula är adjektiv.
Gult är fult och blått är fl ott.

Känna igen verb
s. 65

Substantiv blir verb
2  

att elda att rasta
att sola att gräva
att bada att festa
att spela att natta
att tvätta att segra
att mata att mörkna
att hoppa att dansa
att prata

3  
snöa
tända
vänta
plaska
dricka
hjälpa
vara
heta

känna
fatta
plugga
säga
svära
sura
fl ytta
svika
dansa
fnittra
snacka
bestämma
mobba
testa
krama

Ett eller två m?
s. 66

1  
med m med m med mm med mm

kom välkomna kommer komma

somrar somras välkommen sommar

fem femton femma kamma

dröm drömt kammen drömmar

drömde tom tomma glömma

tomt glömt dummare dummer

glömde dumhet himmel simma

dumt simskola simmade skrämmas

skrämd hem hemma framme

hemåt framifrån tumme blomma

s.67

Ny form – annan stavning
3  

dröm, drömma, drömmer, drömde, drömt, 
drömmar
rymma, rymmer, rymde, rymt
Orden följer reglerna för m-ljudet: Endast 
ett m framför annan konsonant.
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4  
 a. strömt
 b. skrämd
 c. kam
 d. hem
 e. dömd
 f. somras
 g. välkomna

Lär känna Habib
s. 71

Skrivdags
1  Svarsförslag.

 a. Fråga a. faller bort då början av textut-
draget fallit bort.

 b. Ninos kommer att berätta för hela sko-
lan att Habib är feg.

 c. se sidorna 68-69 i boken.
 d. Det fi ck han inte men vaktis låste upp 

dörren åt honom.
 e. Han började kallsvettas, han kände sig 

skiträdd.
 f. Habib hörde ett stönande ljud och 

misstänkte att det var Ninos. Habib såg 
också en liten mus. Habib öppnade dör-
ren till skåpet varifrån stönandet hördes 
och där stod Ninos. Ninos och Habib 
blev lika rädda och vrålade och skrek.

 g. Nej, Habib vill aldrig gå ner i källaren 
igen. Han badar hellre i hajvatten med 
blödande sår över hela kroppen.

Substantiv – en eller fl era
s. 74

Substantiv är ord för saker, människor, djur 
och växter.

1  
vänner
benen
stenar
stall (både singular och plural
tårar
tröjor
möjligheter

pengar
gårdar
rum (både singular och plural)
sockor
sovsäckar

s.75

2  
En/ett 
Singular

Flera 
Plural

En/ett 
Singular

Flera
Plural

mössa mössor vän vänner

kung kungar lampa lampor

tomat tomater kök kök

intresse intressen öga ögon

torp torp hund hundar

tand tänder röst röster

3  
-or, -ar, -er, -(e)n, - (samma i singular och 
plural)

4  
Egennamn är Emil, Bryssel, Ringvägen, 
Medelhavet, Kina, Volvo, Bruce, Storga-
tan, Nilen, Singapore, Paris, Scheherezade, 
Atlanten, Skåne, Svensson

5  
morot, skidåkning, julgran, lamm, gröt, 
nät, rabatt, kotte, lärobok, bank, eld, gran
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Ordjakten – ramsor
s. 76

Vad står det?
1  

… alla de övriga trettioen.

… får leken tåla.

Sex laxar i en laxask.

Packa pappas kappsäck.

… på det sjätte smäller det!

Den som gapar efter mycket …

… innan öronen faller av.

… på blanka golv.

Sjuhundrasjuttiosju sjösjuka sjömän sköljde 
sju skjortor på skeppet Shanghai.

… älska, glömma och förlåta.

Verb fi nns i fl era former
s. 78

Verb talar om vad någon gör eller vad som 
händer.
Ett exempel på ett verb är springa (förslag). 
Framför verbets grundform kan du sätta 
ordet att. Verbets grundform kallas också 
infi nitiv.

Verb i olika former

1  
går
chattar
fi ntade
stirrade
berättar
somnade

2  
gå stirra
chatta berätta
fi nta somna

s.79

Nu och då

3  

Vågorna slår mot klipporna NU

I går slog Djurgården Brynäs 
med 4–3 . 

DÅ

Lisa och Lena chattade i 
fl era timmar. 

DÅ

Min familj reser utomlands 
en gång om året.

NU

Jag sover länge på helgerna. NU

Varför klagar du alltid på 
skolmaten? 

NU

Petter missade bussen.  DÅ

Jens läste inte läxan i svenska. DÅ

Nu fattar jag matten.  NU

Jag hittade inte min 
halsduk i morse. 

DÅ

Vi slutade tidigare i torsdags. DÅ

4  
En snickare snickrar.
En frisör klipper.
En journalist skriver.
En målare målar.
En sångerska sjunger.

I marginalen

I vilken tidsform står verben du just skrivit?
Presens
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Serier –
bilder och texter berättar
s. 80

I marginalen

Andra typer av serier:
barnserier
faktaserier
fantasyserier
humorserier
riddarserier
piratserier
science fi ction-serier
skräckserier
sportserier
superhjälteserier
västernserier

s.82

Bubblor och markeringar
4  a. 

pratbubblor
skrikbubbla
b.
känslomarkering: svettdroppar = upphets-
ning, stark känsla
rörelsemarkering: spirallinjer = yr, förvirrad

Ett eller två n?
s. 84

1  
känna pant
bränt panna
vänner vinst
känt spänd
mandel grind
grund granne
julgran ansikte
munnen kändis
spänne kvinnlig
bekant tand
hund minsann
tindra kunde
tina vante
brant sann

s.85

Bara ett n
2  

allmänn man ton
den men än
din min vän
igen mun en
in män han
kan sin hon

N-krysset
3  

SANDAL
TINDRAR
MUNNEN
SANT
BRANTA
TÄNDER
SANDLÅDA
TANTER
VÄNNER
GRANNAR
VINTER
SPANN

Vad betyder orden?
s. 90

1  b. 
tecken symbol

högtidlig handling ceremoni

mystisk, svår att förstå gåtfull

gömmer döljer

stor sten som är fl at häll

ledare  hövding

hög med sten  röse

bilder och tecken som 
ristats eller huggits in på 
stenar

hällristning

plats där en död placeras grav
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2  a. 
forskare vetenskapsman, en som 

studerar metodiskt

analys undersökning för att hitta 
en förklaring eller en lös-
ning

sensationell uppseendeväckande; otrolig

teori antagande; vetenskaplig 
åsikt eller lära

sägen muntlig berättelse som säger 
något om verkligheten

värdefull som har stort värde, viktig; 
betydelsefull

fantasi förmåga att föreställa sig 
nya saker; uppfi nningsför-
måga

bevis bekräftelse; något som visar 
att ett påstående eller något 
annat är sant

Nu och då
1  

Verbformer som berättar om NU kallas 
presens.
Verbformer som berättar om DÅ kallas 
preteritum (imperfekt).

Mera om nu och då
2  

gick
läste
talade
seglade
hette
jamade
sprang
klagade
skrev
skrattade
fnittrade
log

s.93

3   
sprang
gillar
spelade
mår
stal
gjorde

Hur ska det heta?
4  
Infi nitiv/
grundform

Presens Preteritum

hålla håller höll 

nysa nyser nös/nyste

ge ger gav

bära bär bar

fl yga fl yger fl ög

skära skär skar

sjunga sjunger sjöng

Namn från a till ö
s. 94

Namn från a –l
2  

Amir  Goran
Biera  Hadnet
Carlos  Iza
Dana  Jamal
Elle  Kajal
Fatima  Laleh 

Namn från m-t
3  

Henning Mankell  Christel Rönns
Katarina Mazetti  Inger Sandberg
Peter Nilsson  Lasse Sandberg
Ulf Nilsson   Ulf Stark
Margareta Nordqvist  Annika Thor
Anders Nyberg  Jesper Tillberg
Anders Olsson  Laura Trenter

s. 95

I marginalen
Bokstäver som saknas: p och q
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s.96

Geografiska namn från u-ö

4  
Udaipur Zinken
Uddeholm Åre
Vargön  Åreskutan
Vartese Århus
Xanthi Älgsjö
Xausjön Älmhult
Ydra Älmsta
Ydre Ödeshög
Zillertal Ödmården
Zimbabwe Ödåkra

Huvudpersoner från a-

5  
Askungen
Eragon
Fantomen
Harry
Kalle
Lasse
Mimmi
Pippi
Rocky
Rödluvan

I marginalen

Rubriken ska vara: Huvudpersoner från a–r

Substantiv – minns du?
s. 98

1  
Substantiv är ord för saker, människor, djur 
och växter.

2  
Pelle, skogen, stam, stigen, halsen, språng-
marschen, kroppen, mörkret, dimman, 
ljuspunkt, Pelle, jacka, skorna

Egennamn är också substantiv
1   Egennamn skrivs alltid med stor be-

gynnelsebokstav.

s.99

5  
En/ett
Singular

Flera
Plural

En/ett
Singular

Flera
Plural

maskros maskrosor mössa mössor

fotbolls-
plan

fotbolls-
planer

handske handskar

fl ytväst fl ytvästar piano pianon

bänk bänkar huvud huvuden

fot fötter dröm drömmar

trumma trummor foto foton

program program dike diken

hav hav strand stränder

anka ankor

6  
Plural bildas med -or, -er, -ar, -(e)n, - 
(samma i singular och plural).

Bli säker på adjektiv
s. 100

1  
en rolig fi lm en tuff tjej en galen tjur

ett roligt spel ett tufft 
märke

ett galet 
upptåg

två roliga 
historier

fl era tuffa 
spelare

fl era galna 
hundar

en gul bil en gammal 
dam

en envis åsna

ett gult hus ett gammalt 
vrak

ett envist 
barn

fl era gula 
skjortor

två gamla 
stolar

fl era envisa 
barn

2  
fl era roliga böcker
fl era små sälar och fl era små hus

3  
blå, snabba, solig, regnig, modig, sjuk, ung, 
grinig, tjock, blond, ljus, högt, glad, trotsig, 
varm, stark, hemskt, spännande, trötta, 
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farlig, röda
s.101

5  
ovanlig  torr
liten  glad
billig  olycklig
rolig  lätt
ren  modig

Förkortningar
s. 102

I marginalen

Smileys
:-) jag är glad 
:-( jag är ledsen
:-D jag skrattar 

  sömnig 

  varm 

  extra glad

Mess på gång
1  

Hej! bara så du vet är jag mycket sjuk, kul 
om vi ses om någon dag, ha det bra, puss 
och kram.

s.103

Lista vanliga förkortningar
3  a. 
bl.a. = 
bland annat 

fr.o.m = 
från och med

m.m. = 
med mera

d.v.s. eller 
dvs. = 
det vill säga

kl. = 
klockan 

obs. = 
observera

f.Kr. = 
före Kristus 

min. = 
minuter

t.ex. = 
till exempel

b.
genom = gm  mycket = mkt något = ngt 
kronor = kr  någon = ngn  nummer = nr

c.
I ”Mess på gång”: mkt (mycket), ngn (nå-
gon)

Koll på verben
s. 104

1  
Ett verb talar om vad som händer eller 
hände. Framför grundformen av ett verb 
kan du sätta att. Grundformen av ett verb 
kallas också infi nitiv. Med olika verbformer 
kan du berätta när något händer/hände.
NU-formen kallas presens.
DÅ-formen kallas preteritum (imperfekt).

2  
Följande ord är inte verb.
plats
igelkott
nystan
kista
tupp
vas

s.105

3  

Jonte rafsar åt sig pucken 
och skickar iväg ett slag-
skott.

rafsa, 
skicka

Spelarna lyssnade intensivt 
på coachen.

lyssna

Hela laget kämpar för en 
seger.

kämpa

Tjejerna höll nollan i 30 
minuter.

hålla

Charlotte stånkade och 
frustade i sista uppförs-
backen.

stånka, 
frusta

Magda skjuter felfritt. skjuta

Anja susar nerför pisten. susa

Målvakten gjorde fantas-
tiska räddningar.

göra

Domaren förlänger match-
en med 10 minuter.

förlänga

Spelarna avgör matchen 
med straffsparkar.

avgöra

Presens

Preteritum Infi nitiv
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Värsta monstren
s. 106

Boaormen

1  
panter räv val lejon noshörning giraff fl od-
häst trana asgam mård dvärghöns svin

Monsterslingan

2  a. 
godzilla/gast/dracula/varulv/fenix/näcken/
fenrisulven/sirener/sfi nx/kingkong/troll/
hulken/alien/skogsrå/et 

b.
alien  gast  sfi nx
Dracula  Godzilla  sirener
E.T.  Hulken  skogsrå
Fenix  King Kong  troll
Fenrisulven   näcken  varulv

Stor och liten
s. 107

1  
Med stor bokstav 
skrivs namn på

Med liten bokstav 
skrivs namn på

länder veckodagar

personer, djur månader, årstider

hav, sjöar, fl oder helgdagar

världsdelar invånare

böcker, fi lmer, 
tidningar

frukter, grönt

djurraser

växter, fåglar

2  
Du har nog läst böckerna om Nalle Puh 
och alla de andra djuren i Sjumilaskogen. 
Hans kompisar heter Nasse, Kängu, I-or 
och Kanin. Den författare som har skrivit 
böckerna heter A.A. Milne. Milne kommer 
från England och föddes i London 1882. 
Han skrev böckerna om björnen som älskar 
honung för sin son Christoffer Robin.

Google Sverige
s. 108

1  
 14. kurnia   Kiruna
 4. roggbetö  Göteborg
 5. rakas  Skara
 13. liravälge  Gällivare
 3. yvbis  Visby
 1. bergeltorl  Trelleborg
 8. lufan  Falun
 10. murtanso  Storuman
  9. roma  Mora
  7. sväråset  Västerås
  6. klomschot Stockholm
 12. rapanadha Haparanda
 11. eulål  Luleå
 2. ölamm  Malmö

2  
Trelleborg, Malmö, Visby, Göteborg, 
Skara, Stockholm, Västerås, Falun, Mora, 
Storuman, Luleå, Haparanda, Gällivare, 
Kiruna.


