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Den fasansfulla Brännaren: ett mysterium
för Ryska kyssen
Text Frida Nilsson
Polisen står maktlös och det alla frågar sig är: VEM sätter ett helt hus i lågor på
bara några sekunder och är försvunnen från platsen innan någon ens hunnit
tända sin sovrumslampa? Vem är så snabb med dunk, bensin och tändstickor?
Det går en pyroman lös i staden Broborg och alla undrar när han ska slå till igen.
Men plötsligt har Broborg fått en ny superhjälte, en mystisk flygande hund med
croissantvingar som lyckas knäcka både sedelförfalskare och gåtan med
pyromanen.

Den här lärarhandledningen skrevs under hösten 2018. Vi som har gjort
handledningen heter Karolina Falk, lärare 4-7, och Christina Strömwall,
skolbibliotekarie. Vi arbetar båda på Skönadalsskolan i Kävlinge kommun. Emelie
Olofsson skolbibliotekarie på Ljungen och Lackalänga skola har sett till att
kommatecknen hamnat rätt etc. Tack!
Vår tanke är att du använder dig av de delar som passar dig och din klass.
Lycka till!
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Före läsningen
Titta på bilderna! Vad tror du att Ryska kyssen är för sorts varelse? Vad har hen
för uppgift i livet?
Jämför även de två framsidorna. Vilken gillar du mest? Motivera ditt svar.
Första gången boken kom ut hette den Ryska kyssen och den fasansfulla
brännaren och pocketupplagan heter Den fasansfulla brännaren: ett mysterium
för Ryska kyssen. Vilken titel tycker du är bäst? Varför?
Författaren till den här boken heter Frida Nilsson. Känner du till något annat som
hon har skrivit?

Prolog
Om hur den fasansfulla Brännaren och hans märkliga begåvning kom till världen.
Vad är en prolog?
Du kommer att möta orden: portmonnä, delegater, lasarettet. Vet du vad orden
betyder? Slå upp dem.
Läs till och med första stycket på sidan 8. Vad har vi hittills fått veta om personen
som det berättas om?
“Brännaren” fick en Mingvas i huvudet när han arbetade på museum. Vad är en
Mingvas?

Kapitel ett Harriet på skitiga bullen
Harriet är huvudpersonen i den här boken. Vad får vi veta om Harriet i första
kapitlet?
Skitiga bullen är ett ganska annorlunda namn på ett konditori. Hade du velat gå
in och köpa bakverk på ett kondis med det namnet? Tror du att det är bra för
affärerna att ha ett sådant öknamn?
Har du varit på kondis någon gång?
Vilken är din favoritkaka?
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Prästen hos Aztekerna kastade en förbannelse över eftervärlden. Har du hört
talas om förbannelser i något annat sammanhang?

Kapitel två Lampa och Sven
I Broborgs allehanda kan man läsa en artikel om pyromanen “Brännaren”. Hur
skulle ett foto till den här artikeln kunna se ut? Beskriv med ord, hitta en bild på
nätet eller rita något som du tycker passar till artikeln.
Förklara vad pyroman, trampa vatten och oförbätterlig betyder.
Vad tycker du att du är riktigt bra på?
Vad drömmer du om att arbeta som när du blir stor?

Kapitel tre Möte klockan sju
Vad får du för intryck av polisen Lampa? Är han en god eller elak polis?
Fem lakan betyder här femtusen kronor. Kan du fler slanguttryck för pengar
(kosing, flis, pröjs, cash...)

Kapitel fyra Stordåd, dödsolycka
Harriet hittar ett recept på kanapéer. Vad är det?
Harriet misslyckas med att baka enligt receptet och katastrofen är ett faktum.
Har du misslyckats med matlagning eller bakning någon gång? Vad hände då?
Om det nu slutar med att Harriet dör, skriv en slagfärdig tidningsrubrik och en
inledning till artikeln.
Nu är vi ju bara i kapitel fyra, så troligen dör inte Harriet. Vad kommer att hända?
Använd spågumman och tänk fundera på fantastiska fortsättningar

Kapitel fem Vingar av bröd
Harriet överlever bakkatastrofen och ett mirakel har inträffat. Hon har fått vingar
av bröd. Om du, genom något mirakel, skulle få en superhjältekraft, vilken skulle
du helst velat ha och varför? Vad skulle du använda kraften till?
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Kapitel sex Tunis
Vad betyder ordet mackapär? Slå upp och använd det sedan i en mening som du
själv hittar på.
Gör en egen telefon-mackapär av plastmuggar och snöre. Följ länken för en
material- och arbetsbeskrivning:
http://www.experimentskafferiet.se/experiment/burktelefonen/burktelefonen.pdf

Tunis gjorde en hotande gest mot halsen. Hur ser den ut och vad betyder den?

Kapitel sju Harriets storhet
Harriet är stolt över sig själv och sin insats att ha räddat så många djur ur det
brinnande huset. Äntligen ska alla få se vilken hjälte hon är. Men hon ångrar sig.
Varför gör hon det? Tycker du att hon fattade rätt beslut? Varför/varför inte?
Känner du till några andra superhjältar? Hur ser de ut och vad gör de?
I ett tidigare kapitel fick vi veta att kommissarie Lampa betalade pengar till Tunis.
Hur hänger det ihop? Det kan finnas många olika svar. Använd spågumman!

Kapitel åtta Anonymt tips
Vad tyckte du om fru Svins vittnesmål?
Rykten om hjälten tar fart ordentligt. Lista några saker som det ryktas om den
hemliga hjälten, men som egentligen är felaktiga.
Vad tänker du om att alla antar att Hjälten är en han? Vad kan det bero på?
Vittnesmålen i tidningen stämmer ju inte riktigt med hur Hjälten eller Harriet
upplevde det. Vad kan det bero på? Kan det vara så även i verkligheten?
Kanske kan ni jämföra med när ni i klassen ska försöka reda ut ett bråk och
berätta vad som har hänt.
Tror du att brevet som Harriet skrivet till kommissarie Lampa kommer att hjälpa?
Varför/varför inte?
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Kapitel nio Harriet på hal is
Harriet är lite förälskad i Sven som besöker konditoriet en gång i veckan. Det står
dock inte uttryckligen i texten. Vilka ledtrådar finns det som ändå låter oss förstå
att Harriet är förälskad i den chokladbruna hunden?
Tror du att Sven är kär i Harriet? Om ja, vad får dig att tro det? Om nej, vad får dig
att tro det?

Kapitel tio Ring inte hit
Skriv tre egna frågor till texten i kapitel 10. En fråga ska vara “på raderna”, svaret
ska gå att hitta i texten. Fråga två ska vara “mellan raderna”, då måste man
fundera på svaret eftersom det inte går att hitta direkt i texten. Den tredje frågan
ska vara “på djupet”, där man får fundera om man varit med om något liknande
själv någon gång. Se ex nedan:
1. Vad gör kommissarie Lampa när telefonen ringer?
2. Varför blir kommissarie Lampa nervös när djuret ringer till honom på
polisstationen, tror du?
3. Har du läst eller sett en film där det fanns en polis som inte var god? Vilken var
det? Kommer du ihåg något från handlingen?
När du skrivit dina tre frågor ska du byta med en kompis som svarar på dina
frågor medan du får svara på kompisens. Diskutera era svar tillsammans efteråt.
Vad tyckte ni om varandras svar? Blev svaren så som du tänkt dig dem när du
skrev frågorna?

Kapitel elva Väpnat rån
Vad betyder lösdriveri?
Vad tycker Harriet om namnet “Gyllenvinge”?

Kapitel tolv Ryska kyssen!
Harriet är jättenöjd med sitt hjältenamn “Ryska kyssen”. Hon tycker att det är
livsfarligt och exotiskt spännande. Vad tycker du? Om du fick välja namn till
Harriet, vad skulle du döpt henne till?
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Tänk nu på vilken superkraft du drömmer om. Vad skulle du kalla dig när du
använder dig av den? Du behöver inte berätta för någon, men tänk ut ett bra
namn.

Kapitel tretton Brännaren
Gjorde Harriet rätt val när hon lät Brännaren komma undan och räddade
nattvakten istället? Motivera.
Vad krävs för att något ska börja brinna?
På vilka olika sätt kan man släcka en eld? Har det någon betydelse vad det är
som brinner?
Vad ska du göra om du upptäcker en brand?

Kapitel fjorton Senaste nytt
I artikeln om Ryska kyssens hjältedåd går det att läsa: “Ryska kyssen, borde enligt
experterna vara en hund. Man grundar sina antaganden på de anatomiska
särdragen hos Ryska kyssen…” Vad betyder egentligen meningen “man grundar
sina antagande på de anatomiska särdragen”?
Broborgs Allehanda är full av rubriker som ska locka läsaren att vilja läsa just den
artikeln. Skapa rubriker av några händelser som skett på skolan de senaste
dagarna. Jämför era rubriker.
Vad är det Brännaren kan ha som är i särklass? Varför är han inte mer bekymrad
över att Ryska kyssen verkar förstöra alla planer för honom, tror du?

Kapitel femton Svens fråga
Sven bjuder ut Harriet på bio. De ska gå och sen en komedi. Vad såg du för film
senast och vilken typ av film var det?

Kapitel sexton Glada dar
Hur hade du känt dig om någon du bestämt träff med inte dök upp?
Fullfölj meningen: Jag hade blivit så (känsla) så att jag…
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Kapitel sjutton Tunis första kidnappning
Vem kan ha beordrat kidnappningen av Harriet?
Vem är basen? Har du några förslag på misstänkta?

Kapitel arton Bakom visiret
I det här kapitlet finns en del svåra ord. Slå upp följande ord och skriv dem i en
mening.









förorättad
chiffonjé
svårmanövrerad
attentat
frigivning
abrupt
välvd
bottenskrap

Kapitel nitton Dagar till sängs
Vad tror du Sven tänkte när han gick hem från konditoriet?
Tycker du Harriet borde ha berättat sanningen? Varför/ Varför inte?
Det kan vara riktigt tråkigt att vara sjuk länge för till slut vet man inte vad man
ska hitta på. Vad gör du när du är sjuk?

Kapitel tjugo Storm
Varför misstänker Harriet att grisen Storm är brännaren?
Han tittade sig omkring hela tiden men upptäckte aldrig att Harriet följde efter
honom. Vad gjorde Harriet för att undgå upptäckt?

Kapitel tjugoett Charlie och tusingarna
Vad är sedelförfalskning?
Hur skyddar vi våra svenska sedlar från förfalskning?
Vad skulle kunna hända om någon ändå förfalskade sedlar och det kom
mängder av falska sedlar ut bland människor?
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Kapitel tjugotvå Sjuk sedan Honolulu
Var ligger Honolulu någonstans? Använd kartbok eller Google maps.
Tror du att Lampa ångrar sig när han hör hur vesslorna behandlat Harriet?
Författaren har valt att alla personer i berättelsen är djur av olika slag. Varför det,
tror du? Tycker du det är bra eller dåligt?

Kapitel tjugotre Darling i nöd
Harriet sprintade upp för trapporna. Sprintade betyder att springa mycket fort.
Vad finns det för andra synonymer till ordet springa och vad säger de orden om
vilken hastighet man springer i?
Harriet tänker: ”Lampa är korrupt.” Vad menas med det?
Tror du Sven har förstått att det är Harriet som är Ryska kyssen? Motivera.

Kapitel tjugofyra Svens story
Det är mycket i den här berättelsen som inte är som vi först tror.
 Att Harriet bara är en misslyckad och feg bagerska.
 Att vi kan lita på poliskonstapel Lampa.
 Att Tunis och Otto jobbar åt den fasansfulla Brännaren.
 Och att Sven är en snäll hund.
Tror du att det kommer fler överraskningar?
Varför vill inte Harriet följa med Sven, tror du? Tycker du att Harriet gör rätt som
säger att han kan komma undan bara han ger sig av och inte bränner ner något
mer? Är det en bra idé att hämnas på andra?
Tycker du att den här berättelsen är en sorts deckare? Varför/Varför inte?

Kapitel tjugofem Slipskroken
Gör en kort serie på fyra rutor (vik ett A4-papper). Välj mellan att skildra hur du
tror det går för Lampa, Storm, Tunis och Otto i gränden eller hur det blir med
kampen mellan Brännaren och den Ryska kyssen vid tidningshuset.
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Kapitel tjugosex Broborgs allehanda
Varför vill journalisterna på Broborgs allehanda inte tro på Harriets/Ryska
kyssens varning? Vad menar journalisten när han säger att Harriet måste styrka
sina uppgifter? Har du läst en nyhet som inte var sann någon gång? Vad
handlade den om? Hur fick du reda på att den inte var sann?
Kan du namnet på några tidningar i Sverige?
Har du varit med om att inte bli trodd? Hur kändes det?

Kapitel tjugosju Gokväll Lampa
Gör en dramatisering av det här kapitlet. Ni behöver inte komma ihåg ordagrant
vad de sa.

Kapitel tjugoåtta Fajten i tryckeriet
Varför tvekar Harriet plötsligt i fajten med Brännaren och frågar sig själv om
Brännaren verkligen är ett monster?
Berätta slagsmålet mellan Brännaren och Ryska kyssen som om du var en
reporter som stod och tittade på. Berätta i par för varandra.

Kapitel tjugonio Hjälmen
Vi får inte veta om Brännaren klarat sig från explosionen i tryckeriet. Vad tror du?
Klarade han sig? Om han gjorde det, tror du att han kommer tillbaka och
fortsätter att hämnas?

Epilog
Vad är en epilog?
Hur kommer det att gå för syskonparet, Otto och Tunis, hos Harriet? Tror ni att
de kan lämna den kriminella banan och bli goda samhällsmedborgare?
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