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z ziCK ACK

4-6

Vi har reviderat ZickZack 4–6
Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi lyssnat på er användare, följt 

den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och 

varit kreativa tillsammans. Låt oss nu visa hur vi har förbättrat, förtydligat, 

förenklat och förnyat ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet.



Den nya versionen av ZickZack 4–6 består av två rum – Läsrummet och Skrivrummet. 
Precis som sin föregångare inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar den både dig 
som lärare och dina elever. Men vi har förbättrat, förnyat, förtydligat och förenk-
lat både Skrivrummet och Läsrummet. 

Det här har vi förbättrat 
I båda rummen:

Den muntliga förmågan tränas regelbundet i alla kapitel.

Förmågan att söka, granska och värdera information övas kontinuerligt.

Undervisning om läsförståelse har fått ett större fokus.

Varje moment inleds med en gemensam interaktionsövning, som syftar till 
att skapa ett språkutvecklande och stöttande klassrumsklimat. (lh)

I skrivrummet:
På Steg 3 finns det alltid exempeltexter till det gemensamma skrivandet. (lh)

I slutet av varje kapitel finns minst en autentisk elevtext samt exempel på 
hur en lärare använt bedömningsstödet för formativ bedömning. (lh)

I läsrummet:
Undervisning om litteratur för barn och unga har fått större utrymme.

Det här har vi förnyat
I båda rummen:

Allt är anpassat till revideringen av kursplanerna (Lgr22) i sve och sva.

Heldigitala versioner erbjuds i Kampus.

Ny färdighetsträning finns på Bingelöarna. 

Facit kan köpas separat (finns även i lärarhandledningarna).

Varje kapitel/tema innehåller stavningsövningar (i Läsrummet i Bingel).

I skrivrummet:
Till varje kapitel finns ett kort kreativt uppdrag som kan sättas samman till en 
årskursberättelse.

I läsrummet:
Temaindelningen är helt ny och lätt att kombinera med övrig undervisning.

Alla teman inleds med en dikt.
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Det här har vi förtydligat
I båda rummen:

Hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop.

Vilken grammatik som tas upp i de olika kapitlen och årskurserna.

Hur ett elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt kan organiseras.

Hur materialet fungerar för undervisning i såväl sve som sva.

Vilka kopplingar som kan göras till skolans andra ämnen och till färdighets
träningen i Bingel.

Varje moment inleds alltid med en kort undervisande text som visar eleverna 
vad övningarna kommer att handla om.

Övningarna utvecklar alltid förförståelse, läsförståelse, meningsbyggnad 
(språkriktighet) samt ord och begrepp (språklig variation).

Det här har vi förenklat
I båda rummen:

Alla bilagor finns numera i lärarhandledningarna.

Bedömningsmatriserna har förenklats och stämmer väl överens med 
Skolverkets.

De gemensamma interaktionsövningarna och övningarna i övningsboken 
hänger tydligt ihop, vilket gör att eleverna vet hur de ska göra och vad som 
förväntas av dem.

Det här är vad vi har 
förbättrat, förnyat, 
förtydligat och förenklat
i den nya versionen.

Allt är anpassat till Lgr22.
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LÄSRUMMET

I textsamlingarna får eleverna möta både skönlitteratur och sakprosa. 
Texterna är tematiskt ordnade – sex teman per årskurs. Varje tema inleds med en dikt, 
därpå följer tre berättande (skönlitterära) texter. Här får eleverna möta människor från 
olika tider och skilda delar av världen i texter som belyser olika livsvillkor samt iden-
titets- och livsfrågor. Varje tema avslutas med två sakprosatexter – återberättande, 
beskrivande, förklarande, argumenterande eller instruerande texter. 

Temana och texterna kan läsas i vilken ordning som helst, vilket gör det lätt att 
kombinera arbetet med Läsrummet med den övriga undervisningen.

Till varje text i textsamlingarna finns språk- och kunskaps utvecklande övningar
i övningsböckerna. Där får eleverna:

bygga upp förförståelse

fördjupa sin läsförståelse

utveckla sitt språk

utöka sitt ordförråd. Förtydliga

Visualisera

Ställ frågor

Sammanfatta 

Gör kopplingar Förutspå 

Leta ledtrådar 

Granska och värdera



z
lärarhandledningarna innehåller förslag på vad du kan göra före, under 
och efter läsningen för att stötta, utmana och utveckla elevernas:

intresse och förutsättningar att förstå texten

läsförmåga – flyt och läsförståelse

språk – språkets uppbyggnad, språklig variation och språkriktighet

ordförråd samt känsla för olika ords nyanser och värdeladdning.

 I inledningen presenteras materialet och efter instruktionerna hittar du facit, som 
också går att köpa separat.

 Författare till Läsrummet är Pernilla Lundenmark, Karin Lönnqvist och Anna Modigh.

Lärarhandledningarna 
är naven i ZickZack. 
De hjälper dig att 
planera, undervisa 
och utvärdera.

Med hjälp av frågorna i boksamtalskortleken kan eleverna samtala om och
redovisa böcker som de har läst. Frågorna kan användas till vilken bok som helst.
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FÖRE LÄSNINGEN Förförståelse

EFTER LÄSNINGEN Läsförståelse, språk och ord
Syfte med undervisningenAtt ge eleverna möjlighet att använda/praktisera olika läsförståelsestrategier för att tillägna sig 

innehållet i texten på djupet. I det här kapitlet får de fokusera på strategin Leta ledtrådar. 

Arbeta tillsammans (läsförståelse + språkliga drag + ord och begrepp)

Leta ledtrådar
• Under vilken årstid utspelar sig berättelsen? Hur vet ni det? (Den utspelar sig på sommaren/sen-

sommaren, eftersom flickorna plockar blåbär.)
MeningsbyggnadKlipp ut ”meningshalvorna” på bilaga 13. Dela in eleverna i smågrupper. Ge varje grupp 

en uppsättning av ”meningshalvorna” och låt dem para ihop dem och sedan lägga dem i 

ordning.
Beskrivande ordSkriv en höstdag på tavlan. Låt eleverna komma på så många adjektiv som möjligt som 

beskriver en höstdag på olika sätt.
Arbeta enskilt eller i par (uppgift B–E i övningsboken)

B: Eleverna visar läsförståelse (på, mellan och bortom raderna) 

genom att svara på frågor. För att klara uppgifterna behöver de 

leta ledtrådar och dra slutsatser. C: Eleverna parar ihop inledningar på meningar med rätt 

avslutning.
D–E: Eleverna väljer substantiv och adjektiv till kusliga 

beskrivningar och hittar på meningar.Sammanfatta
Diskutera:

• Har ni läst/hört en sådan här berättelse tidigare?

• Hur känner man igen en spökhistoria?
• Vilka personer/varelser brukar finnas med i en spökhistoria? Fanns de med i den här historien?

• Var brukar spökhistorier utspela sig?
• Hur brukar de börja?• Hur brukar de sluta? Finns det olika sätt?

Huset Lunabo i byn Rädslan
Ur Röda spår av Katarina Genar

Syfte med undervisningenAtt ge eleverna den förförståelse de behöver för att kunna läsa och förstå texten.

Arbeta tillsammans (skapa förförståelse)
Skriv berättelsens rubrik på tavlan.• Vad kan Lunabo betyda? (Luna betyder måne på italienska.)

• Varför döper man ett hus till Lunabo, tror ni? (Man kanske är från Italien, gillar Italien/månen, 

arbetar som astronom …)• Varför har författaren valt att kalla byn, där handlingen utspelar sig, för Rädslan, tror ni? (För att 

skapa mystik, bygga upp förväntningar …)

• Finns det en by i Sverige med det namnet? (Nej.)

Läs meningarna i uppgift B högt och med inlevelse för eleverna.  
Arbeta enskilt eller i par (uppgift A–B i övningsboken)

Eleverna förutspår vad det är för typ av berättelse de ska få läsa (A) och samtalar om några 

inledande meningar (B). Sammanfatta tillsammans.I det här kapitlet tas följande upp:Läsförståelse: Fokus ligger på läsförståelsestrategin Visualisera. Hur en författare gestaltar 

vad huvudpersonen ser, hör, känner och tänker. 
Språkliga drag: Hur en författare gör för att steg för steg bygga upp stämningen.

Ord och begrepp: Hur val av verb kan förstärka stämningen i en berättelse.

Till kapitlet finns övningar i Bingel. Där tränas på ett varierat sätt meningsbyggnad, språkliga drag 

(grammatik), språkriktighet, ord och begrepp eller stavning. När vi har valt ut vad som ska tränas i de 

olika kapitlen har vi beaktat sva-perspektivet.

Bilaga 13
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Tema 3

Elsa och Lonny hade gått vilse

När mörkret började falla

De gick in genom

De skakade dammet

Regnet vräkte ner så att

En blixt lyste upp

En röst sa att de skulle

Flickorna tog skydd

På morgonen såg de 

Gubben Åkerlunds gamla stuga

ur sängkläderna.

i den stora skogen.

under en gran. 

det dundrade mot taket.

hade brunnit ner under natten.

den gamla trasiga dörren.

en vägg som de kände igen.

den gamla stugan.

ge sig iväg.

Rösten i natten

E F T E R  L Ä S N I N G E N

E F T E R  L Ä S N I N G E N

. Flickorna hade gått vilse. När mörkret började falla. De gick in genom
. Flickorna skakade dammet. Regnet vräkte ner så att. En blixt lyste upp

. En röst sa att de skulle. Elsa och Lonny tog skydd. På morgonen såg de
. Gubben Åkerlunds gamla stuga

E Arbeta i par. Hjälps åt att hitta på kusliga meningar till beskrivningarna.

Använd adjektiven och substantiven och skriv skrämmande och läskiga 

beskrivningar. Obs! Ibland kan du behöva böja adjektiven.

D

Para ihop meningarna. Skriv siffrorna i rätt ring.

C

ur sängkläderna.
i den stora skogen.

under en gran.
det dundrade mot taket.hade brunnit ner under natten.den gamla trasiga dörren.såg de en liten stuga.

en vägg som de kände igen.den gamla stugan.
ge sig iväg.

SAM-
TALA

ett fönster
ett hus

en himmel
ett fotsteg

en skog
en stuga

en kyla
en trappa 

ett skrik

mörk
förfallen

trasig
nattsvart

knarrande
hasande

isande
hemsökt

fasansfull

  BE R ÄT TA NDE T E X T

BE R ÄT TA NDE T E X T 

F Ö R E  L Ä S N I N G E N

E F T E R  L Ä S N I N G E N

BE R ÄT TA NDE T E X T 

  BE R ÄT TA NDE T E X T

A

B

Rösten i nattenTexten ni ska få läsa är hämtad ur boken ”Spökhistorier från hela världen” av 

Monica Zak. I den boken har hon samlat några av de bästa spökhistorier hon 

har hört. Kanske kan du hitta den på skolans bibliotek.Vad är egentligen läskigt och skrämmande? Vilka figurer skrämmer dig? 

Vilka platser får blodet att frysa till is i dina ådror? Arbeta tillsammans 

med en kamrat och skriv så många läskiga och skrämmande platser och 

figurer ni kan komma på.

Skogsutflykten slutade inte riktigt som Elsa och Lonny hade tänkt när de gav 

sig iväg. Vad var det som hände när de skulle gå tillbaka hem till mormor? Och 

vem var det egentligen som fick ut dem ur stugan?Svara på frågorna.
. Vad skulle flickorna göra i skogen?

. Varför gick de inte hem?

. Hur kunde flickorna se att ingen hade bott i stugan på flera år? 

. Varför var Lonny på dåligt humör när de lämnade stugan?
. Vad hade hänt om flickorna stannat kvar i stugan?

. Vem var det som fick flickorna att gå ut ur stugan, tror du? 

Läskiga figurer

Skrämmande
platser

T E M A  

Övningsboken sid. 49–51

Övningsboken sid. 52

36
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D

C

VISUALISERA
Varför?För att du ska uppfatta texten som levande och intressant. För att du ska känna att texten berör.För att du lättare ska minnas det du har läst.

Hur?Använd den information du får i texten, de slutsatser  
du drar, dina egna erfarenheter och tankar  för att skapa inre bilder.Ta hjälp av dina sinnen för att skapa bilder i huvudet,  

det vill säga fundera på vad du ser, hör, känner  
och upplever när du läser och vad i texten det var  som gav upphov till bilderna.

Under och efter läsningen:Hur upplever du personer, platser och händelser i texten?• Hur ser de ut?
• Hur låter de?
• Hur känns de?Vad i texten hjälpte dig att skapa de inre bilderna? Vilka sinnen tar du hjälp av när du skapar dina inre bilder  

(synen, känseln, hörseln, lukten, smaken)?

GÖR KOPPLINGAR
Varför?För att du ska känna att texten berör dig och känns meningsfull.

För att du ska få en djupare förståelse och upplevelse av innehållet.
Hur?Jämför textens innehåll med dina egna erfarenheter,   

kunskaper och tankar. Använd dessa för att förstå texten.Gör kopplingar mellan texten och …• dig själv
• andra texter som du har läst eller filmer  som du har sett
• händelser i omvärlden (historiska  eller nutida).

Före läsningen:Vad vet du redan om ämnet/området/ innehållet  som texten kommer att handla om?Hur har du fått reda på det?
Under och efter läsningen:Vilka händelser i ditt liv kommer du att tänka på  när du läser texten?Vilken bok eller film får texten dig att tänka på?Vilken händelse (nutida eller historisk)  får texten dig att tänka på?
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3Tema 2

Kan djur prata? Spöken som gastar och gastar som spökar

Det passar att arbeta med det här temat när klassen arbetar med spökhistorier.

Temat inleds med en dikt av Britt G. Hallqvist, Hotellet vid havet.

Därefter kommer tre skönlitterära (berättande) texter. I berättelserna får huvudpersonerna vara med om 
händelser och möta varelser som kanske ger er kalla kårar längs ryggraden.

Därpå följer en återberättande text som handlar om ett mystiskt svävande ljussken som man kan få syn 
på i Martebo utanför Visby. Den sista texten i det här temat är en instruerande text som lär er hur ni 
tillverkar ett eget spöke.

Övningar till texterna finns i såväl lärarhandledningen som övningsboken. I dem får eleverna arbeta 
med följande:

Förförståelse Läsförståelse Språkliga drag Ord och begrepp

Rösten i natten Läskiga och 
skrämmande figurer 
och platser

Leta ledtrådar Meningsbyggnad Adjektiv och 
substantiv (kusliga)

Huset Lunabo i byn 
Rädslan

Närläsning av rubrik 
och meningar
+ Centrala ord i texten

Visualisera Uppbyggnad 
(spänning)

Verb 
(spänningshöjande)

En annorlunda familj Bildpromenad
+ Centrala ord i texten

Leta ledtrådar Kronologisk ordning Beskrivande ord

Marteboljuset Skrämmande ljud och 
synintryck
+ Mystiska händelser

Sammanfatta Meningsbyggnad 
(konsekvenser)

Ordkunskap (väsen)

Spöklikt Presentation av ett 
eget spöke

Granska och 
värdera
(texttypen) 

 

Uppbyggnad 
(berättarkurva)

Ansiktsuttryck



I elevböckerna får eleverna kunskap om olika texttyper – återberättande, beskri-
vande, instruerande, argumenterande, berättande och förklarande texter. Arbetet 
med texterna sker i fyra steg enligt cirkelmodellen.

På steg 1 får eleverna kunskap om texttypernas syfte, struktur och språkliga drag.

På steg 2 får de praktisera det de lärt sig samt utveckla sina språkliga förmågor 
– vad gäller språklig variation och språkriktighet.

På steg 3 skriver de under din ledning en gemensam text. Det gemensamma skriv
andet ger eleverna de redskap de behöver för att kunna skriva olika typer av texter.

På steg 4 kan de känna sig säkra på vad som förväntas av dem och vet hur de ska 
gå till väga när de skriver texter på egen hand.

skrivrummet 4—6, version 2
SKRIVRUMMETz ziCK ACK

A R G U M E N T E R A N D E T E X T 7 3

7 2  A R G U M E N T E R A N D E T E X T

S T E G  1

Vad handlar texten om och hur är den uppbyggd? 

För en vecka sedan fick Petra tips från en kamrat om en ny åkattraktion på 

Björkbergets nöjespark. Hon kollade på nätet vad biljetterna kostade. Sedan 

dess får hon hela tiden annonser från olika nöjesparker på sociala medier. 

I annonser används olika knep för att locka. Det kan till exempel vara ett roligt 

namn, ett erbjudande, en häftig bild, ett lockande språk, information eller en 

kommentar (vad någon tycker).

Skriv de lila orden vid rätt plats i annonsen. Se exemplet.

Diskutera frågorna i grupper. Skriv era förslag.

1. Vem är annonsen från? Vem är avsändaren?  

2. Vem vill man ska läsa annonsen? Vem är mottagaren?

3. Var syns annonsen? Varför syns den där?

4. Varför har annonsen gjorts? Vad är syftet?

5. Hur försöker annonsen locka?

6. Kan man lita på det som står i annonsen? Motivera ert svar.

7. Hur kan den som ser annonsen påverka spridningen av den?

A
BKÄLL-

KRITI
K Vem?

Var?

När? 

Hur? 
Varför?Ett roligt

 namn

Anmäl dig här:

petra0011@mail.com

Gäller till o
ch med 31 maj.  

Obs! Inträde till Björkbergets 

nöjespark ingår ej. 

Det häftigaste jag 

gjort i hela mitt liv. /

Simon, 10 år, Gullrike 

Årets populäraste 

åknyhet!

Meteoriterna
Fyra fantastiska fria fall!

Törs du testa? 

Vill du prova gratis?
B E S K R I VA N D E T E X T E R 3 5

3 4  B E S K R I VA N D E T E X T E R

Vad handlar texten om och hur är den uppbyggd?

En beskrivande text ger kunskap om något. Den här texten beskriver Sverige i 

Norden. Den har en rubrik, en inledande klassifikation och olika stycken med 

underrubriker.

Läs texten och markera de olika delarna.

Sverige i Norden

Sverige är beläget på den skandinaviska halvön i norra Europa. Liksom Norge, 

Danmark, Finland och Island är Sverige en del av Norden.

Gränser

Sverige har landgräns mot Finland i öster och mot Norge i väster. I söder har 

Sverige direktkontakt med Danmark via Öresundsbron. Sveriges kust går i öster 

längs Bottenhavet, i söder mot Östersjön och i väster längs Nordsjön. Sverige 

är till ytan det största av de nordiska länderna. Därefter följer Norge, Finland 

och Island. Det minsta landet i Norden är Danmark.

Statsskick 

Sverige är en demokratisk monarki. Folket väljer vart fjärde år representanter 

till riksdagen. Det är sedan riksdagen som beslutar hur landet ska styras 

genom att utse regering. Statschefen i Sverige är kung eller drottning, men den 

svenska statschefen har ingen politisk makt. Det har däremot regeringschefen, 

som kallas statsminister. Alla länder i Norden har demokratiska styrelseskick. 

Valuta

Sverige använder svenska kronor (sek) som valuta. I januari 1995 blev Sverige 

medlem i eu. Vid en folkomröstning 2003 bestämdes att Sverige skulle behålla 

den svenska kronan.  Norge och Island är inte medlemmar i eu och har sin 

egna valutor valuta, norska kronor (nok) och isländska kronor (isk). Danmark 

och Finland är liksom Sverige med i eu, men bara Finland använder euro som 

sin valuta. Danmark använder danska kronor (dkk).

Klimat 

Sverige har ett tempererat klimat, det vill säga det är stora temperaturskillnader 

mellan sommar och vinter. Vintertid är stora delar av Sverige täckt av snö. De 

nordligaste fjällen i både Sverige och Norge har polarklimat med kalla vintrar 

och svala somrar. Somrarna i resten av Sverige är ungefär lika varma som i 

övriga Norden. 

Naturtillgångar

Sverige har stora naturtillgångar. Mer än hälften av Sveriges yta består av 

skogsmarker. Av skogen gör man timmer som sedan blir virke till husbyggen 

och möbler. I den svenska berggrunden finns järnmalm, kopparmalm och 

guld. Sverige är EU:s största producent av järnmalm. I många av Sveriges älvar 

har man byggt vattenkraftverk som förser landet med elektricitet. Sverige är 

tillsammans med Norge två av de länder som producerar  och använder mest 

vattenkraft i världen.

S T E G  1

A

5 6  F Ö R K L A R A N D E T E X T E R

Djurkurserna

På fredagseftermiddagarna kommer många barnfamiljer till vårt café, så vi 

bestämde oss för att ordna små djurkurser för barnen som inte alltid vill sitta 

stilla så länge. Vår första kurs handlade om fåglar eftersom det är gott om 

fåglar både på vår uteservering och vid Durån.

Varför ser fåglarnas näbbar olika ut?

Eftersom en del fågelarter mest äter frön med hårt skal 

så har deras näbbar utvecklats så att de kan knäcka 

skalet. Fröätare, till exempel domherren, har därför en 

kort kraftig näbb så att de kan krossa fröet. 

Fåglarnas mun kallas näbb och olika fågelarter har olika typer av näbbar.

Från början såg alla fåglars näbbar likadana ut, men så småningom 

utvecklades näbbarna olika beroende på var fågeln levde och vad fågeln 

skulle äta. De fåglar vars näbbar fungerade bäst överlevde och förde 

över egenskaperna till sina ungar. Det är orsaken till att fågelnäbbarnas 

form har förändrats och nu ser olika ut.

På vilka and
ra 

sätt kan få
glarnas 

kroppar ha 

utvecklats?

Andra fågelarter, till exempel rödhaken, äter mest 

insekter och deras näbbar är därför tunna och smala 

för att kunna fånga och äta insekterna. 

Rovfåglar, till exempel havsörnen, har kraftiga krokiga 

näbbar för att kunna slita sönder bytet.  

Växtätande fåglar, till exempel gräsänderna, behöver 

en bred platt näbb för att kunna få i sig växter på 

bästa sätt.

Denna anpassning har pågått under många tusentals 

år och brukar kallas det naturliga urvalet.
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lärarhandledningarna innehåller förslag på hur du kan stötta och utmana dina 
elever före, under och efter skrivandet genom att:

bygga upp deras kunskaper om olika texttyper

utveckla deras språkliga förmågor

skriva olika texttyper gemensamt

låta eleverna skriva på egen hand.
 
Varje kapitel avslutas med en checklista för bedömning. Utifrån den kan du och eleverna
sätta upp nya mål.

I inledningen presenteras materialet och efter instruktionerna hittar du facit, som 
också går att köpa separat.

z

 Författare till Läsrummet är Karin Fällman-Bajagić, Christina Hansson och Susan Nieland.

På vår hemsida kan du 
bläddra i böckerna.

Med hjälp av de små whiteboard-skivorna kan hela klassen 
aktiveras i olika språkövningar. På skivorna kan eleverna skriva 
förslag på hur de vill formulera, ändra eller bygga ut en mening, 
visa hur ord stavas, svara på frågor osv.



Tryckt, blended eller digitalt? Du väljer!

 

elevmaterial
De digitala elevlicenserna har inlästa texter, men för 
övrigt är det samma tydliga upplägg som i de tryckta 
böckerna och samma mångfald av övningar. Du väljer 
det som passar dig och dina elever bäst – tryckt 
eller digitalt.

lärarmaterial
Oavsett om du väljer den tryckta lärarhandledningen 
eller den digitala lärarlicensen så har du allt material 
på ett och samma ställe och en tydlig struktur att följa 
steg för steg. Kombinera lärarmaterialet som du vill – 
med tryckta elevböcker eller elevlicenser.

bingel
I Bingels digitala övärld finns nya övningar till 
ZickZack version 2. Där kan eleverna färdighetsträna 
på ett roligt sätt.

Varje lärare har sitt sätt att undervsa. 
Precis som varje elev har sitt sätt att lära. 
Med blended learning väljer du din egen 
mix av digitala och tryckta läromedel och 
formar undervisningen så att den passar 
just dig och dina elever.

100%
BLENDED
LEARNiNG

Ledande läromedel

info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

tel. 08-587 642 10

9789152338773

De digitala licenserna 
finns i vår plattform 
Kampus. 

tryckt material blended heldigitalt

Tryckt lärarhandledning +  Tryckt lärarhandledning + 
tryckta elevböcker tryckta elevböcker + Bingel
 
 Digital lärarlicens +  Digital lärarlicens + 
 tryckta elevböcker  digitala elevlicenser

 Digital lärarlicens + tryckta  Digital lärarlicens + digitala 
 elevböcker + Bingel elevlicenser + Bingel


