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ORDLISTA
KAPITEL 1
minneslista (sida 5, rad 11), lista med saker man ska komma ihåg att göra
mardröm (sida 6, rad 4), dröm med skrämmande innehåll
tack och lov (sida 6, rad 13), som tur är
äga rum (sida 6, rad 14), hända, utspela sig
tveksam (sida 8, rad 11), känner sig inte säker
firad (sida 9, rad 7), uppmärksammad med fest och/eller present
kolonistuga (sida 9, rad 16), liten stuga på liten tomt, tänkt att använda sommartid
nerdragningar (sida 10, rad 8), här: minskning av personal så att någon får sluta på sitt arbete
1. Vilken kväll har Anna tänkt ha fest?
2. Hur gör Anna för att komma ihåg vad hon måste göra inför festen?
3. Hur går det om det blir regn på Annas fest?
KAPITEL 2
prickade av (sida 12, rad 1), markerade det som hon klarat av, det som var färdigt
bokhandeln (sida 12, rad 5), affär för böcker och vanligtvis pappersvaror
fosterföräldrarna (sida 13, rad 1), vuxna som tar hand om någon annans barn
värdelös (sida 13, rad 7), någon eller något som inte betyder något
fästman (sida 14, rad 2), pojkvän
klarvaken (sida 15, rad 12), inte det minsta sömnig
Skärp dig! (sida 16, rad 4), ungefär: Sluta vara så negativ!
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1. Vad hände med Annas mamma och pappa när hon var liten?
2. Vad hände med Anna och hennes bror då?
3. Vad tycker Anna är det allra viktigaste på festen?
KAPITEL 3
förskola (sida 17, rad 8), verksamhet för barn innan de börjar skolan, kallas också dagis
skattjakt (sida 18, rad 1), lek som går ut på att hitta något man gömt
återstår (sida 18, rad 15), det som är kvar
pyttelilla (sida 19, rad 17), väldigt, väldigt litet
ge upp (sida 20, rad 10), sluta med det man håller på med för att man inte klarar det
1. Vad tyckte Anna om att göra på påsken när hon var liten?
2. Vilken mat är vanlig på påsk?
3. Vad kommer Anna på att hon inte kan ha till efterrätt på festen?
KAPITEL 4
rullgardinen (sida 21, rad 6), gardin som dras ner när man vill ha mörkt i rummet
perfekt (sida 22, rad 9), väldigt bra, precis som det ska vara
änkling (sida 23, rad 11), man vars fru dött
förrådet (sida 25, rad 1), rum för förvaring av saker
1. Vad tänker Anna ha på sig på festen?
2. Varför tror du Anna blir röd om kinderna när hon tänker på Petter?
3. Vad hjälper Petter henne med?
KAPITEL 5
fen (sida 26, rad 7), sagofigur som kan vara god eller ond
överraskningar (sida 28, rad 3), händelser eller saker som man inte känner till innan
1. Vad dukar Anna fram på borden?
2. Vill hon ha hjälp med dukningen?

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

Dans i regnet

www.viljaforlag.se

Gull Åkerblom DANS
I REGNET

GULL ÅKERBLOM

Anna Berg ska
ha fest.
Påskfest. Det
var längesen
hon hade en fest.
Anna vill
ju att gästern
a ska ha kul.
Men hur gör hon
då?

Gull Åkerblom

DANS I REGNET

www.viljaforlag.se

VILJA

KAPITEL 6
kartonger (sida 31, rad 1), lådor av papper
fusk (sida 32, rad 1), något som inte går rätt till
1. Varför är det bra att Anna har en vän som kör taxi?
2. Vilka blommor har kommit upp i rabatterna?
KAPITEL 7
1. Vad gör gästerna med äggen när de målat dem?
2. Vad bjuder Anna på för mat?
3. Vad gör de efter maten?
KAPITEL 8
skallra (sida 38, rad 9), skaka så det låter
termosar (sida 39, rad 1), kannor som håller drycken varm
spritter (sida 41, rad 6), rycker i kroppen
1. Vad händer när Anna gör kaffe?
2. Varför tar Petter av sig strumpor och skor?
KAPITEL 9
fyr (sida 44, rad 10), här: eld
kaminen (sida 44, rad 10), eldstad, ofta av järn
1. Var serverar Anna den gula påsktårtan?
2. Vad gör Anders för att de inte ska frysa?
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KAPITEL 10
spinner (sida 46, rad 16), som en katt låter när den mår bra
suveräna (sida 48, rad 9), fantastiska
belåten (sida 49, rad 4), nöjd
1. Vad tyckte gästerna om festen?
2. Vem blir sist kvar på festen?
3. Vad skålar de för?

SKRIV
•

Skriv och berätta om Petter. Fantisera fritt.

•

Har du varit i någon kolonistuga någon gång? Berätta. Vad skiljer en kolonistuga
från ett vanligt hus? Om du hade en koloni, vad skulle du då odla?

•

Tänk dig att du var med på Annas fest. Skriv ett kort brev eller mejl till henne och
tacka för festen. Berätta vad du tyckte om maten, aktiviteterna och gemenskapen.

DISKUTERA
•

Brukar du skriva minneslistor? Hur kan de i så fall se ut?

•

Anna har en mardröm om sin minneslista. I drömmen är listan skrämmande lång.
Berätta om någon mardröm du haft.

•

Om du ska ordna en påskfest, hur vill du då ha den? Berätta till exempel om vem du
tänker bjuda, vilken mat du skulle vilja bjuda på och vad ni skulle göra på festen.

•

Tänk efter och diskutera vad Anna är bra på. Är det något som hon är mindre bra på?

•

Hur tror du att Anders ser på sin syster?

•

De sjunger sånger av Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Mikael Wiehe.
Lyssna på några av deras sånger på YouTube. Kanske kan du också hitta
sångtexter som du kan läsa eller sjunga.

•

Har du själv dansat i regnet eller sett någon annan göra det?

•

Hur tror du att Anna efteråt skulle beskriva sin fest med tre ord?
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