1. Han bygger en helikopter

1

av plankor och landar vid
ett lejon i djungeln.

2. Han har en katt som heter Pussel.
3. Han ”ska bara…”.

1. Hon har en näsduk men den

1. Hon vill inte ut och leka.
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2. Hon har en frostig relation

1. Hans föräldrar heter Lilly och James.

3. Hon har en cool kompis som

heter Hedvig.

till sin syster.

2. Hans flygande brevbärare

älskar varma kramar.

3. Han kan prata med ormar.

2

5

8

lånar hon inte ut till folk hon inte känner.

1. Det är ingen ordning på allting.

1. Stor våg, liten våg.

den killas och sticks.

är ju ett barn och hon bor i sitt hem.

säger att hon inte kan.

2. Hon klipper sönder sin tröja för att

2. Hon bor på ett barnhem, för hon

2. Hon klättrar i träd trots att Kråkan

3. Hon bor granne med tant Berg.

3. Sakletare, sockerdricka och spunk.

3. Mu.

3. Han och Jasmine ser en helt ny
värld på den flygande mattan.

heter Abbe.
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1. På sin födelsedag får
han choklad.
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2. Hon har picknick i ett träd

2. Men den gyllene biljetten

3. Hon har en lillasyster som

3. Sen får han både äta Willy Wonkas

med tjurigt sällskap.

fick han vänta på.

pillar in en ärta i näsan.

chokladkaka och ha den kvar.

4: Elsa i Frost. 5: Pippi Långstrump. 6: Madicken

2. Han är en oslipad diamant.

1. Hon har en kompis som

7: Harry Potter. 8: Mamma Mu. 9: Kalle & chokladfabriken.

1. Hans kompis Abu är fingerfärdig.
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1: Alfons Åberg 2: Lotta på Bråkmakargatan 3: Aladdin.

1. Gepettos son.
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2. Allt han ville var att
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2. Den som gapar efter mycket

bli en riktig pojke.

mister ofta hela stycket.

3. En trädocka med

3. Vem är det som klampar

näsa för lögner.

1. Farmors öron är jättestora.

1. Lättretat troll.

på min bro?
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2. Går genom skogen med

1. Annorlunda och utskrattad.

3. Hon är klädd i rött och är inte

3. ...och definitivt inte ful heller.

2. Inte en anka...

godsaker i korgen.

bästa vän med vargen.
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bara mässingen.

2. Skräddarna var två bedragare.
3. Hans nya kläder var bara ett

påhitt, han var ju faktiskt naken.

1. Tre husbyggare.

2. De första två förlorade sina
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hem i hårda vindar.

3. Den tredje var svinduktig och
byggde sitt hus i tegel.

Därför blev vargen blåst.

13: Bockarna Bruse. 14: Den fula ankungen 15: De tre små grisarna.

1. En fåfängd kejsare i

10: Pinocchio 11: Rödluvan 12: Kejsarens nya kläder.

