
Genom portalen

Fråga 1. 

Vilka namn hör hemma i vilken sagovärld?

1. Aslan      A. Nangijala 
2. Hattmakaren    B. Hinsides 
3. Tengil      C. Narnia
4. Linus och Lionora  D. Underlandet



Genom portalen

Fråga 2. 

Den första september avgår Hogwarts-
expressen från plattform 9 3/4. Perrongen 
är gömd för mugglare men om du springer 
genom den hemliga portalen kommer du 
dit. Hur ser portalen ut?

1. En tegelvägg
X. En rulltrappa
2. En telefonkiosk



Genom portalen

Fråga 3. 

I Amulett-böckerna försvinner Emily och 
Nevins mamma till en underjordisk värld 
och tillsammans måste de rädda henne. 
Vart finns ingången till den hemliga värl-
den? 

1. Genom ett vattenfall i skogen
X. Genom en grotta bland bergen
2. Genom en dörr i källaren



Genom portalen

Fråga 4. 

När Alba kommer till den magiska världen 
Ylvania får hon veta att hon är ett av fyra 
barn som hör ihop. Bara tillsammans kan 
de besegra den onda trollkarlen Master 
och hans monsterarmé. Vad kallas de fyra 
barnen?

1. Väktarstjärnan
X. Magiska fyran
2. Sagospiran



Genom portalen

Fråga 5. 

I framtiden kanske det går att snabbt resa 
från ett ställe till ett annat utan att röra 
sig. Kanske att vi trycker på en knapp och 
plötsligt är vi i ett annat land! Vad brukar 
detta kallas? 

1. Asanas
X. Passgång
2. Teleportering 

Titta extra noga på rymdskeppen här nedan som är 
på väg genom portalen. De dyker upp i fråga 6!



Genom portalen

Fråga 6. 

Nu har rymdskeppen rest genom
portalen och kommit ut här! Ett skepp 
kom inte med, vilken färg hade det?  

1. Brun
X. Blå
2. Svart



Genom portalen

Fråga 7. 

Vissa hoppas att vi kan använda maskhål 
i rymden som portaler i framtiden. Att åka 
till Mars tar 9 månader. Andra planeter tar 
det flera år att resa till och då vore det bra 
med portaler! Vilken planet kommer efter 
Mars?

1. Venus
X. Jupiter
2. Neptunus

Maskhål = genväg genom rymden?
Maskhål finns i böcker och filmer som en slags rymdportal för att snabbt 
resa över enorma avstånd eller till och med bakåt i tiden. Men finns de på 
riktigt? Nja, det är det faktiskt ingen som vet men många forskare letar 
efter dem! 
Boktips: ”Om rymden” av Jo Salmson



Genom portalen

Fråga 8. 

Ni har hittat en magisk portal som gör att 
ni reser genom tiden! När ni kliver ut är ni 
på ett skepp som ser ut som en drake. 
Besättningen har svärd och hjälmar på sig. 
Var i historien har ni hamnat?

1. Vikingatiden
X. Gamla Egypten
2. Medeltiden

        Visste du att du nästan är
        en tidsresenär på riktigt?
        Du reser faktiskt framåt i
        tiden en sekund i taget! 


