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Kryddörten blommar under klang 
tomi.

Kittelgräs blommar under klang 
tomi.
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Klätterplantan blommar under 
klang raf raf.

Kryddörten fröar under klang raf 
raf.

Klätterplantan bär vit frukt 
under klang blof.

Klätterplantans blomma är gul och 
har fyra kronblad.

Den kuperade regionen på Mundus 
(den med kullar) har mest 
kittelgräs. 82% av arealen där 
täcks av kittelgräs.

Det sandiga slättlandet på Mundus 
är minst lämpat för växtliv. 
Inga växter gror på det sandiga 
slättlandet.
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Kittelgräs är den mundianska växt 
som växer bäst på hög höjd. Det 
är den enda växten som växer i 
bergen.

Ringflugan har fått sitt namn från 
ringen den har på sin rygg.
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Skalbesten äter kittelgräs och 
ringflugor.

Ringflugor är gräsätare.

Skalbestar och mundianer är 
allätare.

Ringflugan är väldigt sällsynt 
under klang tomi.

Skalbesten förökar sig i början 
av klang blof.

Skalbesten uppvisar ofta 
aggressivt beteende under klang 
blof.
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Oftast tar skalbesthannen hand om 
avkomman.

På Mundus kokar vatten vid 70˚C.
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På Mundus fryser vatten vid 0˚C. Det tar 7 sekunder för ett 
föremål att falla 100 meter på 
Mundus.

Ett dygn på Mundus är 18 timmar 
långt.

För 150 år sen inträffade ett 
stort vulkanutbrott på Mundus.

Mundus tre årstider är exakt lika 
långa. Klang raf raf är varm och 
torr med kraftiga vindar.

Mundus tre årstider är exakt lika 
långa. Klang blof är varm, fuktig 
med svaga vindar.
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Merparten av vindarna kommer från 
nordväst (under klang raf raf).

Det går tre kilometer på en 
mundiansk dos.
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Väderdiagram 1 visar temperaturen 
på Mundus.

Väderdiagram 2 visar nederbörden 
på Mundus.

Väderdiagram 3 visar 
vindförhållanden på Mundus.

En prick har värdet 1.

Ett streck har värdet 6. En triangel har värdet 36.

27 28

29 30

31 32





33

Talet 7 skrivs: Talet 10 skrivs:

34

Talet 20 skrivs: Det är talet 14.

Det är talet 43. Hej = terep eller temep 

Ringfluga = fofi Nej = ip
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Stad = wom Skalbest = pilo
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Kittelgräs = pluk Klätterplanta = deffe

Waan = kryddört Mundianska elever går i skolan 
tre timmar om dagen.

Mundianernas historia kan delas 
in i tre eror: slip dok dok, slip 
kara och slip okke. Idag befinner 
man sig i slip okke. 

Mundianerna målar solen som en 
stor klätterplantblomma.
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Dokument x1 är 226 år gammalt. Den nuvarande kalendern inleddes 
när man återigen fick syn på en 
klätterplantblomma. Den händelsen 
markerade slutet på den mörka 
eran.
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Mundianerna skriver och målar på 
stora löv.
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