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Före läsningen

1.  Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

3. Ett ”citat” är en mening eller några meningar tagna ur en större mängd text. Välj ut ett citat i boken 
som du tycker om eller reagerade på. Varför valde du just det citatet?

2. Välj ut fem ord  eller uttryck som du inte förstår. Slå sedan upp orden i en ordbok och skriv ner vad 
de betyder. (Till exempel sida 40: filtrera = sila eller rena en vätska)

Under läsningen
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7. Vad tycker du om berättelsens slut? Om du fick bestämma, hur skulle det ha slutat i stället?

Efter läsningen

5.  Fanns det något särskilt som du gillade i boken?

6. Fanns det något som du inte gillade?

4. Vad tyckte du om boken?
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Vad betyder orden? Slå upp dem i en ordbok och skriv ner vad de betyder. (Arbeta gärna två och två.)

Ordförståelse

förlossning, s. 9

guvernant, s. 12

ämbar, s. 22

månglare, s. 24

glaserad, s. 25

kanderad, s. 25

utmärglad, s. 29

mixtur, s. 39

välbärgad, s. 47

ceremoni, s. 49

makaber, s. 53

korrumperad, s 58

dysenteri, s. 58

digna, s. 58

lastbarhet, s. 63

svavelosande, s. 64

taverna, s. 64

kvanne, s. 75

enträgen, s. 99

elddon, s. 100
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Kapitel 4. Varför har doktor Chomsky en fågelmask på sig?

Textförståelse

Kapitel 2. Hur känner Hannah och Abby varandra?

Kapitel 3. Varför bestämde sig kungen för att fly från London?

Kapitel 1. Varför behöver mrs Beauchurch en barnflicka till sin dotter Grace?

Kapitel 5. Varför finns det inga doktorer kvar i London?
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Kapitel 11. Vad är det för plan som Abby berättar om för Hannah?

Kapitel 8. Varför vill tjänarna att mrs Dimmock ska lämna gården?

Kapitel 10. Varför ringer mrs Beauchurch på klockan så att Abby blir tvungen att komma till hennes rum? 

Kapitel 6. Vilken uppgift har kontrollanterna?

Kapitel 12. Varför måste de fira ner Grace naken, utan några kläder på kroppen?
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Textförståelse, nivå 2

2. Personbeskrivning
Välj ut en karaktär i boken och berätta om den, (t.ex. Abby, Hannah, mrs Beauchurch, mr Beauchurch, 
Toby eller mrs Dimmock). Vad gör/jobbar personen med om dagarna? Hur är hen som person?  
Gillar du personen?

1. Beskriv med egna ord hur Abby känner inför Tobys plan att lämna det pestdrabbade London, och 
inför hans erbjudande om att låta henne följa med. 

3. Vidskeplighet
Människorna i boken är vidskepliga och har olika metoder för att skydda sig mot pesten. Skriv ner de 
olika metoderna. Vilken är din favorit?
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Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–7 vid rätt beskrivning).

Para ihop

1. Abby Alldaglig, medelålders
2. Mrs Beauchurch Kokerskan, äldre kvinna
3. Apotekare Chomsky Rött hår, fräknar
4. Mrs Baily Mörkhårig stalldräng
5. Mrs Dimmock Äldst av sju systrar, barnkär
6. Toby Svag och sjuklig, sängliggande
7. Hannah Hushållerskan, äldre kvinna
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