
STADSMUSEET

bestyr
något som man måste göra eller förbereda

biljett
ett litet papper som visar att man har betalt t.ex. för att få resa eller för att få se en film

boja 
ett lås av metall med en kedja som man sätter runt handen eller foten på t.ex. en fånge

byrå 
en möbel med låda där man har t.ex. kläder

drottning
kungens fru eller en kvinna som är statschef i ett kungadöme

fisk
ett djur som lever och andas i vatten, t.ex. en haj eller en lax

föreställning
t.ex. en teaterpjäs eller en film som man visar för en publik

förfölja
följa efter någon, t.ex. för att fånga eller skada honom/henne

garderob
ett litet rum där man hänger kläder

glömma
lämna kvar något man borde ha tagit med

godis
något som man äter bara för att det är gott och som innehåller mycket socker

handel
när t.ex. företag köper och säljer något

hjärta
den del av kroppen som pumpar runt blodet och som gör att vi lever

kiosk
ett litet hus där man säljer t.ex. tidningar och godis

koppar 
en metall med gulbrun färg

kånka
bära något som är tungt



lejon
ett stort kattdjur med lång svans

oväntad
som man inte hade väntat

packa
lägga något t.ex. i en väska eller en kartong

piska
ett smalt spö som man slå med för att få djur att lyda eller för att straffa människor

rep
en tjock lina

ris
kvistar eller grenar

rymma
lämna t.ex. ett fängelse eller en bur utan att någon märker det

slott
en stor och praktfull byggnad där t.ex. kungen och drottningen bor eller arbetar

stad
en plats där det bor många människor och där det t.ex. finns många gator och hus

staty
en skulptur, t.ex. av en känd person

stjäla
ta något som man inte får ta 

säck
en stor påse av tyg, plast eller papper som man t.ex. använder för att bära eller förvara saker i

sälja
ge något till någon och få pengar för det

tiggare
en person som tigger t.ex. pengar eller mat

torg
en ganska stor, öppen plats i t.ex. en stad

äventyr
när det händer något ovanligt och spännande, t.ex. på en resa
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