ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

JOHN BUCHAN

De 39 stegen

LÄSFÖRSTÅELSE
PERSONER I BOKEN
rymma (sida 6, rad 4), smita, komma undan
märkliga (sida 8, rad 6), konstiga
omtänksam (sida 8, rad 14), snäll, bryr sig om andra
förhindra (sida 9, rad 8), stoppa
1. Vad har Richard hamnat i?
2. Vilka är Svarta stenen?
3. Vad har Franklin upptäckt?
4. Vad har de tre personerna på sidan 6 gemensamt?
5. Hur hjälper Harry Richard?
6. Vad undrar man om den äldre gentlemannen?
7. Var jobbar Walter?
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 1
uselt (sida 11, rad 5), dåligt
trist (sida 11, rad 13), tråkig
fräckt (sida 12, rad 13), oförskämt, oartigt
anteckningsbok (sida 13, rad 16), liten bok att skriva i
plan (sida 14, rad 1), planering
kod (sida 14, rad 6), ett språk skrivet så att man behöver en ”nyckel” för att förstå
mörda (sida 16, rad 2), döda
1. Vad pratade alla människor om i London?
2. Hur mycket pengar hade Richard?
3. Vad hände utanför dörren?
4. Hur såg mannen ut?
5. Vem låste dörren när de hade kommit in?
6. Vad berättade Franklin?
7. Vad hade gruppen planerat?
8. Vilka ord återkom flera gånger i anteckningsboken?
9. Vad betyder det att texten var skriven med en kod?
10. Vilka kallade sig för Svarta stenen?
11. Vad ville Franklin göra hos Richard?
KAPITEL 2
1. Vart gick Richard på kvällen?
2. Vad hade hänt när han kom tillbaka?
3. Vad var Richard övertygad om?
4. Varför gick Richard inte till polisen?
•

Skriv och berätta vad du ser på bilden på sidan 19.
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 3
slitna (sida 21, rad 7), gamla, trasiga
oändliga (sida 22, rad 5), eviga, utan slut
vildmarker (sida 22, rad 6), där människor inte bor, mark med vilda djur, fri natur
förföljare (sida 22, rad 9), de som följer efter någon
häckar (sida 22, rad 15), buskar på rad
1. Varför måste Richard lämna London och gömma sig?
2. Varför var det inte trevligt att sova i lägenheten?
3. Varför hade Richard på sig andra kläder?
4. Vem skulle hitta Franklin?
5. Vad skulle hända efter det?
6. Varför skulle Richard åka till Galloway?
7. Vad funderade Richard på medan han åkte tåg?
8. Vilken årstid var det?
KAPITEL 4
med ett ryck (sida 24, rad 3), plötsligt
hann (sida 24, rad 5), hinna, hann, hunnit, här: i tid
rusa (sida 24, rad 5), springa fort
skum (sida 24, rad 8), konstig, mystisk
kullar (sida 26, rad 5), låga berg med gräs, träd och buskar på
ljunghedar (sida 26, rad 7), torr mark med låga växter
steg (sida 26, rad 9), stiga, steg, stigit, här: gick
1. Vad gjorde Richard i Dumfries?
2. Vad fick han syn på vid tåget?
3. Var steg Richard av tåget?
4. Vad hittade han sent på kvällen?
5. Vad gjorde han nästa morgon?
6. Vad var det som flög rakt mot honom?
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 5
författare (sida 30, rad 3), person som skriver böcker
anklagad (sida 30, rad 12), åtalad
främlingar (sida 31, rad 5), okända människor
tyda (sida 30, rad 14), förstå
1. Vad var det för skylt som Richard såg?
2. Vem lutade sig mot husväggen?
3. Hur hade den unge mannen fått värdshuset?
4. Hur verkade mannen vara?
5. Vad berättade Richard?
6. Vad lovade den unga mannen?
7. Kunde Richard lösa Franklins kod?
KAPITEL 6
fasa (sida 32, rad 2), skräck, rädsla
minister (sida 33, rad 2), politiker
örlogsflottan (sida 33, rad 6), militära båtar
hök (sida 33, rad 17), rovfågel
klä ut sig (sida 34, rad 1), ta på sig kläder för att se ut som någon annan
ont om tid (sida 34, rad 5), för lite tid
stjäla (sida 36, rad 6), ta utan lov
1. Vad hade Svarta stenen planerat?
2. Vad visade kartan?
3. Varför ville Svarta stenen mörda Karolides?
4. På vilket sätt kunde ledaren lura vem som helst?
5. Vad hörde Richard genom det öppna fönstret?
6. Vad såg han?
7. Vad sa värdshusvärden?
8. Vad bad Richard värdshusvärden?
9. Vad gjorde Richard med bilen?
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 7
gasade (sida 37, rad 4), ökade farten
stup (sida 38, rad 3), brant, rakt ner från ett berg
vrak (sida 40, rad 2), totalt trasig, helt sönder
1. Varför följde Richard inte med bilen nerför stupet?
2. Hur var rösten han hörde?
3. Hur såg mannen ut?
4. Vad hade hänt med bilen?
5. Varför var det bra?
KAPITEL 8
luffare (sida 41, rad 7), hemlös person som vandrar omkring
väldiga (sida 42, rad 5), stora
allvarligt (sida 42, rad 10), inte på skoj, seriöst
oduglig (sida 42, rad 16), mycket dålig, värdelös
pålitlig (sida 44, rad 11), går att lita på, talar sanning
1. Vart följde Richard den unga mannen?
2. Vad hette mannen?
3. Vad berättade Richard för Harry?
4. Hur bedömde Harry Richard?
5. Vilket jobb hade Harrys gudfar?
6. Vart skulle Richard ge sig iväg nästa morgon?
•

Beskriv vad du ser på bilden på sidan 43. Använd minst fem verb.
Vad gör männen? Hur ser de ut? Hur ser bakgrunden ut?
Hur ser deras ansikten ut?
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De 39 stegen

JOHN BUCHAN

KAPITEL 9
matsäck (sida 47, rad 10), mat som man tar med på en utflykt eller en resa
skymma (sida 47, rad 12), solen går ner, det blir mörkt
klippavsats (sida 47, rad 14), en platt plats på ett berg
sluttning (sida 47, rad 15), backe
öde (sida 49, rad 14), tomma, inga människor, ingenting där
•

Beskriv bilden på sidan 46. Vad ser du? Vilka känslor väcker bilden hos dig?
Hur ser mannen ut att må? Skriv och berätta så mycket du kan.

1. Vad hade Richard till kudde?
2. Vad såg han när han hade vaknat?
3. Vad gjorde männen?
4. Vad skulle männen göra om de hittade Richard?
5. Hur lurade Richard männen?
6. Vad såg Richard längre fram?
KAPITEL 10
1. Vem öppnade dörren?
2. Hur såg han ut?
3. Vilket djur liknande mannen?
4. Vem var mannen?
5. Vad gjorde de två männen?
6. Hur var mannens blick?
7. Vad betyder ”då får vi göra oss av med honom”?
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De 39 stegen

JOHN BUCHAN

KAPITEL 11
blekt (sida 54, rad 2), vitt, ljust
smög (sida 54, rad 2), smyga, smög, smugit = kom försiktigt
fly (sida 54, rad 4), rymma, smita
ficklampor (sida 56, rad 2), lampor med batterier, lampor man kan ha i fickan och bära i handen
tändhattar (sida 56, rad 9), liten hatt av metall att tända sprängämne med
sprängämne (sida 57, rad 1), som exploderar
kacklade (sida 57, rad 17), människor pratar, höns kacklar
1. Hur var förrådet?
2. Varför måste Richard fly?
3. Vilket lås lyckades Richard bryta sönder?
4. Vad hittade Richard i skåpet?
5. Vad gjorde han med det han hade hittat?
6. Vilka ljud höra han utifrån?
KAPITEL 12
våg (sida 59, rad 1), vatten som rör sig, här: eld som rör sig
dån (sida 59, rad 5), högt ljud
döv (sida 59, rad 6), kan inte höra
kravlade (sida 60, rad 1), kröp på händer och fötter
bråte (sida 60, rad 1), skräp
•

Beskriv bilden på sidan 58. Vad ser du på bilden?
Hur ser väggen ut? Hur ser Richards kläder ut? Varför?

1. Vad hände med förrådet när Richard tänt stubintråden?
2. Vart sprang Richard?
3. Vad erbjöd Richard bonden?
4. Varför tog inte männen Richard?
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De 39 stegen

JOHN BUCHAN

KAPITEL 13
i övermorgon (sida 66, rad 2), dagen efter i morgon
krigsfartyg (sida 66, rad 4), båt som används i krig
1. Var hade Walter sitt lantställe?
2. Vad hände klockan nio på kvällen?
3. Vad hade Walter väntat på?
4. Varför kände sig Richard som en ny människa?
5. Vad berättade Richard för Walter?
6. Vem var redan i landet?
7. Vad var det som lät som en billig roman?
8. Vad sa betjänten?
9. Vad hade hänt några minuter efter klockan sju?
KAPITEL 14
for (sida 68, rad 1), åkte
1. Vart åkte Richard och Walter nästa dag?
2. Varför väntade Richard i salongen?
3. Varför öppnade Richard dörren?
4. Varför var det konstigt att Richard kände igen lord Alloa?
5. Vad var det Richard förstod om mannen?
6. Hur förstod de att ”lord Alloa” hade lurat dem?
7. Vad hade de avslöjat för skurken?
8. Vem var mannen som låtsades vara lord Alloa?
•

Beskriv bilden på sidan 72. Hur ser männen ut?
Titta på deras ansikten och beskriv så många känslor du kan.
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 15
högvatten (sida 77, rad 3), vattnets högsta nivå vid tidvatten, kallas även flod
tidvatten (sida 77, rad 7), när vattnet följer månen, ibland blir det mycket vatten (flod eller
högvatten) och ibland blir det lite vatten (ebb eller lågvatten)
1. Vad var det som Svarta stenen kände till?
2. Vad skulle spionen som reste till Tyskland ha med sig?
3. Vad var det som kunde bryta ut?
4. Vad var det som Richard kom ihåg?
5. Vad betydde koden i Franklins bok?
6. Vad var de 39 stegen?
7. Vad skulle de behöva göra hela natten?
8. Vad visste de?
KAPITEL 16
gryningen (sida 79, rad 1), när solen går upp
1. Vad hade de fått fram i gryningen?
2. Vilka kontaktade Walter?
3. Vilka spännande nyheter hade chefen för polisen?
4. Vart ledde trappan med de 39 stegen?
5. Hur många män fanns det i huset?
6. Vilka trodde Richard att männen i huset var?
7. Vad kom Walter och Richard överens om?
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JOHN BUCHAN

De 39 stegen

KAPITEL 17
hemhjälp (sida 83, rad 7), en person som arbetar hemma hos någon med att städa och laga mat
ärende (sida 84, rad 5), något man vill eller behöver göra
ligan (sida 85, rad 6), ett gäng med kriminella personer
visselpipa (sida 86, rad 2), man blåser luft i den så tjuter den
1. När gick Richard upp för de 39 stegen?
2. Vem öppnade dörren?
3. Vem frågade Richard efter?
4. Hur såg männens kläder ut?
5. Vilken känsla hade mannen?
6. Hur var mannens engelska?
7. Hur blev mannen ögon?
8. När hade Richard sett den blicken?
9. Vad tog den äldre mannen fram?
10. Vad sa Richard till mannen?
11. Vad betyder ”spelet är förlorat”?
KAPITEL 18
greps (sida 88, rad 2), blev tagna av polisen
1. Vad hände med Svarta stenen-ligan?
2. Vad hände tre veckor senare?
3. Var gjorde Richard mest nytta?
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