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FACIT PROLOG

1. Det är höst.
2. Det är oväder med regn, storm och åska.
3. Boken handlar om Saga och Theo.
4. Theo får ett foto som är skickat från Sagas telefon och som föreställer det rum som de nu
sitter i.
5. De blir rädda då Saga bara är en skugga på fotot och för att ingen kan ha tagit bilden.

FACIT KAPITEL 1

1. Theo får en klump i magen för att Simon hade bjudit in Manne men inte honom. Han känner sig utanför.
2. Theo får ännu ett meddelande och blir nyfiken.
3. Det är november.
4. Saga spelar innebandy.
5. För att Saga inte känner Theo.

FACIT KAPITEL 2

1. Saga tycker att Theo ser ut som en blöt katt.
2. De spelar Monopol.
3. För att det kunde ha varit bajs.
4. Theo och hans kompisar är ofta elaka mot varandra.
5. Det betyder att man vågar vara sig själv och lita på andra.

FACIT KAPITEL 3

1. Theo cyklar på sin röda mountainbike.
2. Theo laddar ner ett antivirusprogram till Sagas telefon.
3. Han har fått två ukuleler (ett instrument som ser ut som en liten gitarr).
4. För att bilderna är suddiga och bara föreställer delar av bilder.
5. Eget svar.

FACIT KAPITEL 4

1. Saga är den gemensamma nämnaren.
2. Sagas hus är gjort av tegel.
3. Väggarna är skogsgröna.
4. För att Saga är rädd.
5. Theo tycker att Saga känns som hemma.

FACIT KAPITEL 5

1. Emil undrar om Theo är Sagas pojkvän.
2. Saga är rädd att bilden betyder att hon ska försvinna.
3. Theo känner att någon mer befinner sig i rummet.
4. Theo ser att luften i rummet dallrar.
5. Theo vill inte oroa Saga i onödan.

FACIT KAPITEL 6

1. Saga tycker att Theos hår ser ut som ett trassligt garnnystan.
2. Hon vill ha ordning och reda på sitt skrivbord.
3. Det står ett bröllopsfoto på skrivbordet.
4. Fotot föreställer Sagas gammelmormor Ester och gammelmorfar Alve.
5. Eget svar.

FACIT KAPITEL 7

1. Theos mormor heter Greta.
2. För att det är så härligt i mormors trädgård.
3. Det hänger en väggbonad på väggen i hallen.
4. För att man förr i tiden fick slå sin fru och sina barn och för att kvinnor varken fick rösta
eller gå i skolan.
5. Saga och Theo får reda på att de är släkt med varandra.

FACIT KAPITEL 8

1. Saga tycker att lägenheten är mysig med mycket prydnadssaker och växter.
2. Alla tre barnen har ett smycke med en fyrklöver.
3. Den äldsta flickan på fotot är Gretas mamma Selma.
4. Greta hittade en lapp i skänken.
5. Eget svar.

FACIT KAPITEL 9

1. Saga och Theo går till kyrkogården.
2. För att det var ovanligt mycket vatten i ån som stänkte upp på deras ben.
3. Theo vill att hon skriver till “halsbanden”.
4. De vill hitta svaren på sina frågor.
5. Saga och Theo sitter på en stenmur.

FACIT KAPITEL 10

1. Bibliotekarien heter Christian.
2. Theo tycker att han liknar Harry Potter.
3. Boken ligger plötsligt på golvet framför Theo.
4. För att klockan flera gånger har visat 4.10 och han söker då efter den 4/10.
5. Hanna-Maria har varit piga hos Peder.

FACIT KAPITEL 11

1. De tror att det är Esters och Selmas syster.
2. Theo visar en bild på halsbandet.
3. Christian tycker att de pratar för högt och springer i biblioteket.
4. Greta blir förvånad eftersom de nyss var där.
5. Selma ser aldrig mer glad ut på bilderna.

FACIT KAPITEL 12

1. Saga har en känsla av att en fara närmar sig.
2. De ser att husgrunden och trädgården finns kvar.
3. En jordkällare är ett slags jordhög med en dörr som man förr förvarade mat i.
4. För att Theo är rädd för spindlar.
5. Eget svar.

FACIT KAPITEL 13

1. För att i en tyst skog finns en fara.
2. De har hittat en plåtask med ett halsband och en lapp inuti.
3. Elsa har skrivit lappen.
4. De tror att Hanna-Maria dog.
5. Det är mormor som ringer.

FACIT KAPITEL 14

1. Theo känner sig glad för att Saga vill vara med honom.
2. Till exempel kunde eleverna bli slagna och de fick inte skriva med vänster hand.
3. För att brevet är skrivet med skrivstil.
4. Greta beskriver det som om en bit av en själv försvinner.
5. Meddelandet ville visa att Hanna-Maria försvinner.

FACIT KAPITEL 15

1. Saga lägger asken och smycket i en byrå i hallen.
2. Saga drömmer att en man står och kikar in genom altandörren.
3. Saga är helt slut för att hon har sovit dåligt.
4. För att det har snöat under natten.
5. Det betyder att man blir rädd.

FACIT KAPITEL 16

1. Det är Sagas mamma Sofie som öppnar dörren.
2. Sofie hoppas att det är Theo som har skojat med Saga.
3. Saga får ledigt för att hon ska kunna vila upp sig.
4. De ser på film, spelar spel och tittar på roliga klipp.
5. Saga har en känsla av att vara förföljd.

FACIT KAPITEL 17

1. Theo ska på fotbollsträning.
2. Någon krossar glaset med en sten och bryter sig in.
3. Theo har glömt sin träningsväska.
4. Theo ser fotspår i snön.
5. Theo blir påkörd av en bil.

FACIT KAPITEL 18

1. Det var Christian som tog smycket.
2. En vit skugga skrämde iväg Christian.
3. För att han hade skulder och hoppades att smycket var värdefullt.
4. För att det är över hundra år sedan Hanna-Maria försvann och för att Selma aldrig fick reda
på sanningen.
5. Eget svar.

FACIT EPILOG

1. Det är Selma som berättar.
2. Theo och Saga befinner sig på kyrkogården.
3. Det snöar.
4. För att hon har hittat en nya vän och för att hon inte föddes 100 år tidigare.
5. Han ser fotspår i snön.

