Ivan Soldatens son och hans bror Ivan
DEL 2

 Svara på frågorna.
1. Hur känner sig den som går med hängande huvud?
________________________________________________________________________________________________

Bröderna vandrade vidare, för några hästar hade de ju inte hittat. De
mötte en gammal man på vägen, men glömde vad deras mor hade sagt och
gick förbi åldringen utan att hälsa.
– Ojojoj, käre bror, vad har vi gjort? Vi hälsade inte på gamlingen.
Skynda dig, så vänder vi tillbaka och hälsar på honom.
Den gamle mannen blev glad över att träffa två så väluppfostrade ynglingar och tackade dem genom att skänka dem två ståtliga hästar. Bröderna
tackade och galopperade ivrigt hem till sin mor.
– Kära söner, familjeförsörjare kommer ni aldrig att bli, sa deras mor, för
hon såg att hästarna hade ett alltför hetsigt humör för att kunna säljas.
Nästa dag begav sig Ivan och Ivan till staden och letade upp en smedja.
De gick fram till smeden och sa åt smeden att smida två jättelika svärd.
Smeden blev förgrymmad och sa att smältugnen var för liten. Ivan och Ivan
vandrade hemåt med hängande huvuden. På vägen mötte de samma åldring
som de råkade på förra gången.
Ivan och Ivan berättade att de var ute efter varsitt svärd, men att smeden
hade motat bort dem. Den gamle mannen tog dem till ett stort berg, öppnade en dörr av järn och plockade fram två enorma svärd. Bröderna tog emot
svärden, tackade och sprang hem till sin mor.
Morgonen efter tog Ivan och Ivan sina svärd, sadlade sina hästar och tog
avsked av sin älskade mor.
– Ta väl hand om er! Förolämpa inte någon ni möter, men ge heller
aldrig vika för elaka fiender.

2. Vad gör den som råkar på någon?
________________________________________________________________________________________________
3. Vad gör man om man förolämpar någon?
________________________________________________________________________________________________
4. Vad gör man om man ger vika för någon?
________________________________________________________________________________________________
5. Hur känner sig den som är förgrymmad?
________________________________________________________________________________________________
6. Vad är det för skillnad på en åldring och en yngling?
________________________________________________________________________________________________
7. Vad gör man när man skänker något?
________________________________________________________________________________________________
8. Hur gör den som motar bort någon?
________________________________________________________________________________________________
9. Vad jobbar en smed med?
________________________________________________________________________________________________
10. Vad innebär det att försörja en familj?

1. Varför blev den gamle mannen glad när han träffade Ivan och Ivan?

________________________________________________________________________________________________

2. Varför kunde inte smeden smida stora svärd åt bröderna?
3. Varför trodde inte modern att bröderna skulle kunna bli familjeförsörjare?
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Ivan Soldatens son och hans bror Ivan
DEL 3

 Lös korsordet. Alla ord ﬁnns i texten på sidan 6.
Vågrätt:

Lodrätt:

1. Blåsa

9. Bytte bröderna

9.
1.

2. Långt borta

Efter flera veckors ritt kom bröderna fram till ett vägskäl. Där stod två
stolpar resta. På stolparna satt två skyltar. På den ena stod det: ”Den som
beger sig till höger, den blir tsar.” På den andra stod det: ”Den som beger
sig till vänster, den kommer att bli dödad.” Bröderna grubblade. Om de
båda blev tsarer skulle deras mod inte betyda något. Men ingen ville heller
dö. Till slut sa den ene brodern:
– Jag är starkare än du. Jag rider till vänster och ser efter vad som skulle
kunna bli min död. Rid du till höger och bli tsar.
Bröderna bytte näsdukar med varandra och gjorde en överenskommelse. Om någon av dem såg att näsduken blivit blodig så betydde det att den
andre hade råkat illa ut. Om det skedde skulle bröderna hjälpa varandra.
Brodern som red till höger kom till ett mäktigt rike där han träffade en
tsar. Tsaren blev så förtjust i den starke och modige ryttaren att han gifte
bort sin dotter med honom och döpte om honom till Ivan Tsarens son.
Tsaren lät sedan Ivan ta över riket. Brodern som red till vänster kom till
en by där husen var klädda i svart tyg och där alla människor såg sorgsna
ut.
– Ack, modige yngling! En stor sorg har drabbat oss. Ur det blå havet
kommer varje vecka den tolvhövdade draken och kräver sitt människooffer. Nu har turen kommit till tsaren. Han har tre döttrar och nu
har man fört den äldsta dottern till stranden för att bli drakmat.
Ivan red till stranden för att rädda tsarens äldsta dotter. Väl
nere på stranden såg han hur ett mörkt moln dök upp i fjärran,
vinden började vina och vågorna blev högre. Draken kom upp ur
det blå havet.
– Lille ryttare, sa draken. Kryp ner i min strupe med en gång så
slipper du plågas längre än nödvändigt.

3. Påle

2.

4. Djärv
5. Svalg

3.

6. Odjur
4.

7. Kejsare
8. Fundera
5.
6.

7.
8.

 Skriv rätt ord i luckan. Välj bland orden i rutan.
1. Skylten satt __________________________________ stolpen.

2. Hur många huvuden hade draken?

till

2. Bröderna bytte näsdukar __________________________________ varandra.
3. Tsaren lät Ivan ta __________________________________ riket.

över

i

4. Människorna såg sorgsna __________________________________.

med
5. Ivan red __________________________________ stranden.

1. Vad hände med brodern som red åt höger? Med brodern som red åt vänster?

på

6. Draken kom upp __________________________________ havet.

ut
ur

7. Kryp ner __________________________________ min strupe.

3. Om du och en vän hade hamnat i den här situationen, vilken väg skulle du ha valt?
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