Svart lack
www.viljaforlag.se

SVART LACK

EWA CHRISTINA JOHANSSON

nsson

Erik har alltid dröm
t om en spor tbil.
Och en dag står den
bara där på gatan.
Svar t och blank.
Han skulle göra vad
som helst för att
få köra en sådan där
bil.
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Men man ska vara
försiktig med vad
man önskar sig …
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ORDLISTA
KAPITEL 1
slå in (sida 5, rad 2), här: bli sant, hända
glänste (sida 6, rad 4), blänkte, fångade ljuset
pålitlig (sida 6, rad 10), gå att lita på, sviker inte; här: går inte sönder
1. Vad betyder det att han skulle kunna ”sälja sin fru”?
2. På vilka sätt jämför sig Erik med sin Mazda?
3. Varför tror Erik att han skulle känna sig annorlunda om han fick köra sportbilen?
KAPITEL 2
glor (sida 7, rad 1), tittar, stirrar
kraftig (sida 7, rad 2), stor och stark
många hästar under motorhuven (sida 8, rad 12–13), bilen har en stark motor
hålla koll på (sida 9, rad 3), vakta, ta hand om
skumma gator (sida 9, rad 5), gator med kriminella människor
repar lacken (sida 9, rad 6), skadar bilens färg
snor (sida 9, rad 6), tar, stjäl
navkapslarna (sida 9, rad 7), sitter på bilens hjul
aktier (sida 9, rad 17), värdepapper
kvarter (sida 10, rad 6), en liten bit
gled (sida 11, rad 7), här: satte sig i (glida, gled, glidit)
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1. Hur beskrivs bilens ägare?
2. På vilka sätt kan man dra slutsatserna att en person verkar vara
”nöjd med sig själv, sin bil och framtiden”?
3. Varför tror du att Erik generat gömde matkassen bakom ryggen?
Skäms han för att han har handlat mat?
4. Vad vill bilens ägare att Erik ska göra? Varför?
5. Hur beskrivs bilens ägare? Vilken typ av människa verkar han vara?
6. Hur beskrivs Eriks avundsjuka? Är det en tydlig beskrivning?
7. Varför var Erik så avundsjuk? Vi vet att han har en familj som han köper
mat åt, och han har en bil som funkar. Är en snygg sportbil mer värt?
Varför tänker Erik så, tror du?
8. Killen verkar vara väldigt rädd om sin bil. Han vill ju att Erik ska vakta bilen.
Är det troligt att killen inte skulle låsa bilen? Skulle du ha låst bilen om den vore din?
KAPITEL 3
en hel del (sida 12, rad 1), ganska mycket
tjuvkopplar (sida 12, rad 3), startar en bil utan nyckel, som en tjuv
slanga bensin (sida 12, rad 6), stjäla bensin med hjälp av en slang
tändningslåset (sida 13, rad 4), som man stoppar en nyckel i för att starta bilen
spann (sida 13, rad 10), som nöjda katter låter (spinna, spann, spunnit)
krom (sida 14, rad 6), metall
planen (sida 14, rad 14), det som var planerat, det han hade bestämt att göra
peka ut (sida 15, rad 1), säga vem han var
1. Varför tror du att Erik vet hur man tjuvkopplar bilar och slangar bensin?
Vad är det vi får veta om Erik här?
2. Vad hittar Erik i bilen? Skulle du ha lämnat kvar nyckeln i en olåst bil?
3. Berätta hur Erik kände sig när han satt i bilen.
4. Vad hade Erik för plan?
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KAPITEL 4
Vad i hel… (sida 16, rad 1), Vad i helvete? (svordom)
livsfarlig (sida 16, rad 9), jättefarlig, arg
rasande (sida 16, rad 10), ilsken, mycket arg
få stryk (sida 17, rad 8), bli slagen
överkörd (sida 17, rad 16), hamna under bilen
backspegeln (sida 18, rad 1), spegel inne i bilen som föraren kan se bilarna bakom i
sköt fram (sida 18, rad 3), här: bilen åkte snabbt
tog kurvan på två hjul (sida 18, rad 11), svängde snabbt i kurvan
övergångsställe (sida 18, rad 13), där människor går över gatan
1. Hur beskrivs killen? Vad betyder det att ”hans ögon var svarta av ilska”?
2. Varför tycker Erik att killen har rätt att vara arg?
3. Varför stannar Erik kvar i bilen?
4. Vad ser Erik i backspegeln?
5. Hur känner sig Erik när han kör bilen?
6. Kör han försiktigt när han ”tar kurvan på två hjul”?
7. Vad tänker du ska hända när han ser övergångsstället?
8. Vilken hade Eriks önskan varit?
KAPITEL 5
glaskrosset (sida 20, rad 9), trasigt glas
strålkastaren (sida 20, rad 10), bilens lampa
1. Vad betyder det att ”kvinnan kom från ingenstans”?
2. Varför var bilens strålkastare trasig?
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EXTRAUPPGIFTER
1. Läs s. 8–9 igen. Byt ut ”Erik” mot ett tjejnamn och ”killen” till ”tjejen”.
Skriv om texten. Blir den annorlunda? Varför, eller varför inte?
Gör samma sak med sidorna 16–17.
2. Berätta om bilar. Varför är de så viktiga för vissa? Vad symboliserar de?
Förstår du hur Erik kände sig när han såg den svarta sportbilen?
Vad skulle du helst vilja ha, en sportbil eller en pålitlig Mazda? Varför?
3. Boken heter Svart lack men handlar egentligen inte om en bil.
Vem eller vilka handlar den om? Vilka känslor handlar boken om?
Varför är titeln Svart lack?
4. Erik stjäl bilen och kör på en kvinna. Skriv och berätta hur många
människor som drabbades av det han gjorde.
5. Erik kände ”ångesten och ångern bubbla upp i magen”.
Vilka saker tror du att Erik skulle vilja ha ogjorda?
6. Tycker du att boken slutade rättvist? Eller borde den ha slutat på något annat sätt?
Vilka böcker brukar du komma ihåg bäst – de som slutar lyckligt eller de som slutar
olyckligt? Varför är det så, tror du?
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