
B1

Förutom mundianerna finns två 
andra arter: ringflugor (fofi) och 
skalbestar (pilo). Om man räknar 
in mundianerna finns det tre olika 
djurarter på Mundus.

Ja. Ringflugan är ryggradslös. 
Mundianer och skalbestar har 
ryggrad (de är ryggradsdjur).

B2

Ringflugan är aktiv på dagen. Mundianerna är rädda för 
djuret de kallar pilo. En pilo 
(skalbest) är brun, har fyra ben 
och ett skal.

Mundianerna äter bladen från 
waan-växten.

Skalbestens skal är förmodligen 
hårt som skelettben. Precis som 
skelettben bryts skalbestens skal 
inte ned lika snabbt som dess 
kött.

Skalbestens anus (stjärten) 
sitter direkt under svansen.

En waan-blomma producerar tre 
frön.
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B9

Årstiden på bilden av skolan är 
klang tomi.

Mundianerna har sex fingrar, tre 
på varje hand.

B10

Deffe-plantans (klätterblomman) 
bär är vita.

Waan-plantans (kryddört) frön är 
röda.

Ja, det fanns skalbestar under 
slip dok dok-eran.

Ringflugan (fofi) har en gul ring 
eller cirkel på ryggen.

På Mundus finns tre årstider: 
klang raf raf, klang blof och 
klang tomi.

Klang raf raf är den varmaste 
årstiden med högst temperaturer.
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B17

Det mundianska året har färre än 
365 dagar. Väderdiagrammet visar 
att Mundus redan har genomgått 
sex årstider efter 365 dagar.

Ja. Väderdiagram 1 visar att 
temperaturen ibland understiger 
0˚C.

B18

Nuki-wom är den högst belägna 
staden.

Laka-wom och Nuki-wom.

Ja. I kullarna finns vulkanaska i 
vissa jordlager.

Ja, snötäckta berg syns på flera 
av källdokumenten.

Avståndet mellan den västligaste 
och den östligaste punkten är 
cirka 200 dos.

Några lager är mörkare än andra 
för att de innehåller vulkanaska.
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B25

En tringel har större värde än en 
prick.

Det här är endast ett tal.

B26

Det här är två tal. I ett tal placeras trianglarna 
alltid högst upp. Därefter kommer 
strecken, och längst ner skrivs 
prickarna.

Mundianerna skriver ut summan 
under termerna.

Det tar tre dagar för en mundian 
att gå från Laka-wom till Nuki-
wom.

Ja. Mundianerna har ett 
skriftspråk.

Det här är ordet lo (som betyder 
’du’)
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B33

Mundianerna använder ordet pi när 
de är upprörda.

Blof maya betyder hav 
(bokstavligen, ’det stora 
vattnet’)

B34

Do steppe kapuki = Jag går till 
labyrinten

Do affu lo = Jag älskar dig

Mundianerna lever idag i slip 
okke-eran.

Slip dok dok var den längsta 
eran.

Den stora labyrinten byggdes 
under slip dok dok-eran.

Det var väldigt mörkt under slip 
kara-eran.
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B41

Den betydelsefulla gamla 
konstruktionen på Mundus är en 
labyrint.

Mundianerna använder krattor, 
planteringsspadar, målarpenslar, 
hinkar, gafflar, serveringsbestick 
och pekpinnar.

B42

Mundianerna tycker om att måla 
trianglar.

Ja, mundianerna kan göra upp eld. 
(Det är till exempel därför de 
har skorstenar på taken.)

Utgrävningarna från lager 161-
176 är äldst. De är från slip dok 
dok-eran.

Så vitt vi vet, undervisar man i 
matematik och biologi (växter och 
djur).

Nej, inget tyder på att 
mundianerna har elektricitet. 

Den mundianska historien delas in 
i tre eror: slip dok dok, slip 
kara och slip okke.
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