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Lärarmaterial

• Svar på elevuppgifter
• Förslag på diskussionsfråga

X Skriv ut

Egna noteringar

Ordförståelse
Vad betyder:
förlossning, s. 9

när en kvinna föder fram sitt barn

guvernant, s. 12

äldre ord för lärare när undervisningen sker i hemmet

ämbar, s. 22

hink med handtag

månglare, s. 24

nedsättande ord för någon som säljer varor i liten skala

glaserad, s. 25

när maträtt eller sötsak har täckts med sockerglasyr

kanderad, s. 25

när frukt har fått dra i en sockerlösning

utmärglad, s. 29

mager, bara skinn och ben

mixtur, s. 39

(läkemedels)blandning, lösning, droppar

välbärgad, s. 47

förmögen, rik

ceremoni, s. 49

högtidlighet, rit, ritual

makaber, s. 53

hemsk, otäck

korrumperad, s 58

moraliskt fördärvad, mutad

dysenteri, s. 58

smittsam tarmsjukdom

digna, s. 58

svikta under en tyngd

lastbarhet, s. 63

fördärv, omoraliskt beteende

svavelosande, s. 64

med många svordomar

taverna, s. 64

värdshus, vinstuga

kvanne, s. 75

en sorts ört

enträgen, s. 99

outtröttlig, envis

elddon, s. 100

redskap för att göra upp eld
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Textförståelse
Kapitel 1. Varför behöver mrs Beauchurch en barnflicka till sin dotter Grace?
Hon är svag och sjuk efter förlossningen, när Grace föddes.
Kapitel 2. Hur känner Hannah och Abby varandra?
De kommer från samma by.
Kapitel 3. Varför bestämde sig kungen för att fly från London?
Dödsfallen i pesten började bli för många, och ett av dödsfallen skedde mycket nära slottet.
Kapitel 4. Varför har doktor Chomsky en fågelmask på sig?
Det finns örter i den som han andas igenom och som sägs skydda mot pesten.
Kapitel 5. Varför finns det inga doktorer kvar i London?
De hade gett sig av med sina rika patienter.
Kapitel 6. Vilken uppgift har kontrollanterna?
De avgör om någon som avlidit har dött i pesten eller inte.
Kapitel 8. Varför vill tjänarna att mrs Dimmock ska lämna gården?
De tror att hon har blivit smittad av färjkarlen.
Kapitel 10. Varför ringer mrs Beauchurch på klockan så att Abby blir tvungen att komma till hennes rum?
Mr Beauchurch har dött och frun vill inte sova i samma säng som ett lik.
Kapitel 11. Vad är det för plan som Abby berättar om för Hannah?
Att Hannah och hennes syster ska låtsas vara Abby och mrs Beauchurch och ta med sig Grace ut ur
staden.
Kapitel 12. Varför måste de fira ner Grace naken, utan några kläder på kroppen?
För att minska risken för pestsmitta.
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Textförståelse, nivå 2
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.
Ett svar skulle kunna se ut så här: Abby har svårt att bestämma hur hon ska göra. Hon är orolig för att
ingen kommer att ta hand om och älska Grace. Hon vill inte överge barnet, samtidigt som hon är rädd
för pesten och inte vill bli smittad.

Para ihop
Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–7 vid rätt beskrivning).
1. Abby
2. Mrs Beauchurch
3. Apotekare Chomsky
4. Mrs Baily
5. Mrs Dimmock
6. Toby
7. Hannah
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Alldaglig, medelålders
Kokerskan, äldre kvinna
Rött hår, fräknar
Mörkhårig stalldräng
Äldst av sju systrar, barnkär
Svag och sjuklig, sängliggande
Hushållerskan, äldre kvinna

Diskussion klasskillnader
Som det berättas i boken hänger det mycket på hur rik och mäktig man är ifall man ska lyckas klara sig
undan pesten. Diskutera med eleverna och jämför med hur det är i dag. Hur stor betydelse har mycket
pengar och en hög ställning i samhället? (För sjukvård, semester, skola, hobbys, utbildning o.s.v) Låt
eleverna komma med exempel.
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