Långt ute i öknen
har en pilot nödla
ndat med
sitt flygplan. På morg
onen hör han en röst
som säger: ”Rita ett
lamm åt mig”. Det
är Lille
prinsen som prata
r.
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Det här är en bearb
etad version av Lille
prinsen.
Boken ingår i Viljas
serie Snabbläst.
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TIDLÖSA BER ÄTTE
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LILLE PRINSEN

Piloten förstår inte
vad som händer.
Men han
gör som Lille prins
en vill. Han tar fram
papper
och penna och börja
r rita.
Genom att höra om
Lille prinsens resa
bland
planeterna får pilote
n lära sig något viktig
t om
livet och kärleken.
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OM BOKEN
Lille prinsen är en filosofisk berättelse. Den Lille prinsen färdas över olika planeter och
miljöer, och möter olika karaktärer som låter honom uppleva och lära sig nya saker hela
tiden. Piloten lär känna honom i öknen, och kommer aldrig att se världen på samma sätt
efter det mötet.
Språket är mycket enkelt, meningarna är korta och sidorna är luftiga. Utmaningen i den
här texten är att tolka och förstå det osagda och outtalade, eller att tolka det uttalade
metaforiskt.
För att underlätta tolkningar och utöka förståelsen är både diskussions- och
skrivuppgifterna fokuserade på textens egentliga innebörd.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER:
1. Författaren säger att han är stolt över sitt yrke (s 22). Han är pilot. Vilka yrken är viktiga?
Varför? Behövs alla jobb? Vad skulle hända om ingen lagar mat på restauranger eller
städar kontor eller kör bussen?
2. Författaren säger att han försöker tänka som ett barn fast han är vuxen (s 12). Vad
menar han? Han säger också att han talar med andra vuxna om enkla saker (golf,
pengar …). Tänker barn och vuxna på olika sätt?
3. Lille prinsen berättar om en ljusröd farbror som aldrig har njutit av en blommas doft eller
sett på en stjärna eller älskat (s 42). Han har bara räknat. Vad tror du att författaren vill
säga med detta? Vad betyder det?
4. Lille prinsen träffar en kung (s 59 – 64) som tror att alla är undersåtar. Men vilka och vad
bestämde kungen EGENTLIGEN över? Vad kan berättelsen om kungen betyda? Vad vill
författaren säga?
5. På en planet bor en man som äger stjärnorna (s 71 – 76). Är han lycklig? Vad betyder
berättelsen?
6. Lille prinsen träffar en räv (s 105 – 109) som pratar om att vara tam, och att man bara
kan se ordentligt med hjärtat. Läs om sidorna, och diskutera vad räven egentligen
menar.
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