Läsebok 1A riktar sig till elever som ännu inte har knäckt läskoden.
Läsebok 1B är för de elever som läser enkla meningar.
Läsebok 1C är för de elever som läser med flyt, för högläsning
och textsamtal.
I Ord & Äventyr för årskurs 1 ingår:
• Läsebok i tre olika nivåer.
• Arbetsbok med bokstavsträning och varierade läsoch skrivuppgifter på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd
och digital träning för eleverna.

Mysterier på Äppelstigen

Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs 1–3.
Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för
läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

•

I Mysterier på Äppelstigen får vi följa vännerna Dima och Ville när de
löser gåtan med den försvunna osten. De letar efter en råtta som Dima
vill ha till husdjur, någon med lysande ögon dyker upp i trädgården
och samtidigt tätnar mystiken kring en hemlighetsfull popstjärna som
heter Sam Star. Alla verkar känna till honom – men var finns han?
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KAPITEL

1 – HÖGLÄSNING

Dima

Jag heter Dima och går i första klass. Jag bor tillsammans
med min mamma, pappa och lillebror Mio i ett hus på
Äppelstigen. Mina vänner Ville och Eriz bor i närheten.
Jag gillar många saker. Mest av allt älskar jag djur.
Åh, om jag bara hade ett eget husdjur. Det skulle gå bra
med nästan vilket djur som helst.

4
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Mamma har rest i väg för att hjälpa mormor som är
sjuk. Mormor bor långt bort. Pappa sitter mest hemma
vid datorn och jobbar. Han är journalist och skriver just
nu om kända sångare.
I dag är jag hemma från skolan för jag är förkyld. Jag
har ganska tråkigt. Men jag känner på mig att det snart
kommer att hända något …

5
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KAPITEL

2

Hemma från skolan

Dima är hemma med snuva.
I morgon ska hon gå till skolan.
– Jag är hungrig, suckar Dima.
– Du kan bre en macka, säger pappa.
6
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Dima går för att bre en macka.
Ett fönster är öppet.
På bordet sitter Mios gosekanin.
Kaninen heter Ninen.
Mio är Dimas lillebror. Han är fem år.
7
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Dima tänker på mamma.
Mamma är hos mormor.
Mormor mår inte bra.
Det kan ta tid innan mormor blir frisk.
När kommer mamma hem? tänker Dima.
Dima brer en macka och lägger på ost.
8
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Det ringer på dörren. Det är Ville.
– När kommer du till skolan? frågar Ville.
– I morgon, svarar Dima.
Ville går hem.
Nu ska Dima äta sin macka.
På bordet ser hon något konstigt ...
9
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KAPITEL

3

Osten på mackan

Dima stirrar på sin macka. Osten är borta!
– Har du tagit min ost? frågar hon pappa.
– Nej, svarar pappa. Kan det ha varit Mio?
– Mio är ju på förskolan, säger Dima.
– Oj, jag måste hämta Mio! ropar pappa.
10

51100937.1.1_s001-045.indd 10

2020-01-26 09:50

Dima sätter sig vid bordet.
Det ser ut som om Ninen ler.
Är det Ninen som har tagit osten?
Dima håller ost framför Ninen.
Men Ninen äter inte.
På bordet står en vas.
Två blomblad har ramlat ner.
11
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Mio kommer hem.
– Lilla Ninen, jag har saknat dig, ropar Mio.
– Ninen har ätit ost, säger Dima.
Mio ser förvånat på Ninen.
12
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– Nej Dima, sluta luras, säger pappa.
Dima vet inte om hon luras.
Någon tog osten. Om det inte var Ninen, vem
var det då?
13
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KAPITEL

4

Ett mysterium

Dima är i skolan.
Hon berättar för Ville om osten.
Ville spärrar upp ögonen.
– En råtta tog den, väser han.
Dima blir stel.
Hon tänker på en stor råtta.
Den har gula tänder och elaka ögon.
14
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Anni tittar ut.
– Kom nu, säger hon.
Anni är Dimas och Villes lärare.
Dima och Ville sätter sig på sina platser.
Det pirrar i Dimas kropp.
Det är kul att vara tillbaka i skolan.
15
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Eriz får läsa matsedeln.
– I dag blir det soppa med bröd, läser han.
Sedan pratar de om vänskap.
– Hur är en bra kompis? frågar Anni.
– Man låter alla vara med, säger Ville.
– Man säger snälla saker, säger Eriz.
16
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Sedan läser Anni högt ur en bok.
Dima tänker på osten. Vem tog osten?
Det är ett mysterium.

17
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KAPITEL

5

En fågel eller en råtta?

Nu är det rast.
Dima berättar för Eriz om osten som försvann.
Dima tänker på Ninen.
Kan Ninen äta ost?
Nej, det tror jag inte, tänker hon.
18
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– Var ett fönster öppet? frågar Eriz.
Dima nickar.
– En fågel ﬂög in och tog din ost, säger Eriz.
Ville håller inte med.
– Jag tror att det var en råtta, säger han.
19
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Dima funderar.
Bor det en råtta i hennes hus?
– Efter skolan går vi hem till mig, säger hon.
Vi lägger ut ost i huset. Då kommer råttan fram
och vi kan fånga den.
– Ja! Vi kan tämja råttan, säger Ville. Den kan bo
hos dig, Dima.
20
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Eriz kan inte följa med.
Dima är tyst när de går. Hon tänker på råttan.
Den kan vara söt. Eller läskig.
21
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KAPITEL

6

Sam Star

Dima och Ville tittar på pappa.
Pappa lyssnar på en sång. Det är en man som
sjunger.
Pappa nynnar högt.
Dima tycker att han är pinsam.
22
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– Vem är det som sjunger? frågar Dima.
– Sam Star, svarar pappa. Hans låtar spelades
jämt på radion förut. Han är så bra.
23
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– Jag skriver om olika sångare, säger pappa. Jag
vill träffa Sam Star och ställa frågor till honom.
Men jag får inte tag i honom.
Pappa nynnar på sången:
– Vara vänner …
Dima frågar om de får ta ost men pappa hör inte.
24
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Dima tar fram en låda. Där ska råttan få bo.
– Råttan har nog vassa tänder och långa klor,
säger Ville.
Dima ryser.
– Eller så är den söt, säger hon.
– Vi får se. Nu går vi på råttjakt, säger Ville.
25
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KAPITEL

7

Råttjakt

orav_k07_

Dima och Ville lägger ut ostbitar i huset.
Mio kommer. Han har med sig Ninen.
– Vi ska fånga en råtta, säger Ville.
– Snälla, får jag vara med? ber Mio.
Dima skakar på huvudet.
26
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orav_k07_026

Mio sätter sig i soffan.
– Kan jag få smaka lite ost? frågar han.
– Nej, osten är till råttan, svarar Dima.
Dima och Ville smyger runt och lägger ut mer ost.
De lägger ost i trappan. De lägger ost i pappas
stövel.
De lägger ost överallt.
27
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Dima hämtar en ficklampa.
De smyger ner för trappan till källaren. Där är
det mörkt och rörigt.
Ville hittar en hink. De kan fånga råttan i den.
– Kom fram, lilla råtta, säger Ville.
De väntar men de ser ingen råtta.
28
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De går upp. Dima stannar till. Hon hör något
som prasslar.
Ville spärrar upp ögonen.
– Kan det vara råttan? viskar han.
De smyger. Dima vågar knappt andas.
Nu är de nästan framme.
29
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KAPITEL

8

Vad är det som prasslar?

Vad är det som prasslar? Är det råttan?
Det dunkar vilt i Dimas bröst. De tittar in.
Där står pappa. Han äter chips!
Pappa rycker till när han får se dem.
– Vad ni skräms, säger han.
30
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Pappa ler. Men Dima ler inte.
– Vi trodde att det var en råtta, säger Ville.
Sedan är det dags för Ville att gå hem.
Dima tänker på all ost som hon måste städa upp.
31
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Mio och Ninen är i soffan.
– Jag såg en råtta med rosa nos, säger Mio till
Dima.
– Var såg du den? frågar Dima.
Mio pekar mot trappan.
32
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Dima går dit. Där finns ingen ost.
Mio tuggar på något.
– Du tog osten! skriker Dima.
– Nej, det var Ninen som tog osten, skrattar Mio.
Dima kastar Ninen i golvet. Sedan går hon upp
till sitt rum.
Hon hör hur Mio skriker.
33
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