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Inledning

Kickboxaren 3 är tredje delen i en serie om Irina och
Eremias. I denna del får vi följa Irina, Eremias, John
och Robin, fyra ungdomar som alla tränar kickboxning.

Skapa förförståelse

För att få en förståelse för romanen och dess handling kan det vara bra att kort sammanfatta handlingen i de två första delarna. Kickboxaren 1 och
Kickboxaren 2 – Fightern.
I första delen får man möta Eremias, en skötsam kille
som får stryk av Robin. Efter denna händelse blir Eremias besatt av att hämnas och hämnd blir det enda
han tänker på.
I del 2 får man möta Irina som lever för två saker, sin
älskade lillasyster och kickboxning. Hon drömmer
om att få gå en match men det får hon inte förrän hon lärt sig kontrollera sin ilska. Vändpunkten kommer när Irina börjar träna med Eremias.

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

Frågor till texten

Frågorna kan antingen besvaras skriftligt eller muntligt. De kan användas för samtal i grupp
eller i helklass.

Kapitel Irinas första match

• Vad betyder uttrycket ”gå i clinch”?

Kapitel Det här är Robin

• Vem är Robin?
• Varför tycker inte Eremias om Robin?

Kapitel Det är bara inte kul

• Eremias har inte berättat för sin mamma om Robin. Varför inte, tror du?

Kapitel När är din första match
• Vem är Mats?

Kapitel Gick bredvid varandra som kompisar

• Varför upplever Eremias att Rickard förrått honom?

Kapitel Spyan plaskade ner på mattan

• Irinas liv har förändrats de senaste månaderna. Vad är det som har hänt?

Kapitel Luktar aprumpa

• John säger till Eremias att Robin bara sabbar om Eremias låter honom sabba. Vad menar
han med det?

Kapitel Varför bröt du?

• Eremias vill inte att tränarna ska bryta mellan John och Robin. Varför inte?

Kapitel Bara idioter var snälla

• Vad menar Robin med att bara idioter är snälla?
• Robin bor hos Rickard. Varför?
• Vad betyder ordet ”daltande”?

Kapitel Vilken idiot

• Mats försöker få Eremias irriterad. Hur märker man det?

Kapitel En blond tjej

• Vem är Bombang?
• Vad innebär det att som människa vara trasig?
• Saga Alexandersson var som ett skadat djur. Vad menas med det?

Kapitel Jag vill att du hälsar på mig i butiken

• Varför vill Eremias att Irina ska komma till butiken?

Kapitel Johns ersättare

• Eremias blir förbannad och besviken. Varför?

Kapitel Koka i sin egen ilska

• Vad var det som gjorde att Robin längtade efter träningen?

Kapitel Robins motståndare

• Vad vet Mats om Robin, sin motståndare?
• Vad betyder white trash-kille?

Kapitel Irina möter Saga

• Samtidigt som Irina hatar Eremias tackar hon honom. Varför det?

Kapitel Ett eget team

• Eremias är avundsjuk på Robin. Vad beror det på?

Kapitel Ingen Saga

• Varför tycker Bombang att det var starkt av Irina att be Saga om förlåtelse?

Kapitel Bowling

• Varifrån har kickboxningsklubben fått pengar?
• Vad ska de göra med pengarna?

Kapitel Jävla Selma

• När gänget åker iväg och bowlar förändras relationen mellan Robin och Eremias. På vilket
sätt?

Kapitel En liten stund utan krig
• Vad är det som inte är Robins grej?

Kapitel Strike

• Vilket lag vann bowlingen?

Kapitel Matchen börjar

• Robin är nervös. Hur märker man det?

Kapitel Ett sting av panik

• Vad betyder rubriken Ett sting av panik?

Kapitel Jag vill möta honom

• Varför bröt domaren matchen?
• Eremias blev inte glad när Mats vann matchen. Vad kan det bero på?

Kapitel Vilken dag som helst

• Varför heter kapitlet ”Vilken dag som helst”?

Kapitel Vi försöker

• Eremias vill att Robin ska komma till träningen. Varför vill han det, tror du?

Kapitel Håll käften

• Eremias gillar inte Robin men vill ändå ha hans hjälp. Vad behöver Eremias hjälp med?

Kapitel Räta på ryggen!

• Vad händer när Robin och Eremias tränar?

Kapitel Han kände sig ren

• Även Robin förändras efter träningen med Eremias. Hur förändras han?

Kapitel Saga kommer tillbaka

•”Det var coolt att hon försökte be om ursäkt. Hälsa henne det”. Det ber Saga Eremias säga
till Irina. Varför vill Saga att Irina ska få höra det, tror du?

Kapitel Lördag om två veckor

• Vad ska hända på lördag om två veckor?

Kapitel Mästerbestraffaren!

• Irina är gladare nu för tiden. Vad beror det på?

Kapitel Publik från klassen

• Varför tror du Eremias inte vill ha klasskompisarna på plats när det blir dags för match?

Kapitel Mats är en målare

• Vad betyder ”målar in sig i ett hörn”?

Kapitel Bästa sortens match

Vad menar Malia med ”bästa sortens match”?

Kapitel Får vi fortsätta nu?

• Varför frustar Irina när Eremias och Robin vill fortsätta träna?

Kapitel Mindfuck

• Vad betyder mindfuck?

Kapitel Var rädd om dig, Eremias

• Varför vill inte Eremias att hans mamma och syskon ska komma och kolla på matchen?

Kapitel Redo

• Rickard säger att första minuten är viktig. Varför är den det?

Kapitel Vändningen

• Vad är utmattningsknock för något?

Kapitel Allt tillsammans

• Irina är nervös, varför?
• Eremias har ett förslag som han presenterar för Bombang. Vad innebär det?

Skrivuppgifter
För eller emot kickboxning

Din uppgift blir att skriva en insändare där du antingen är för kickboxning eller emot. Du
måste samla argument, som du använder dig utav för att föra fram din åsikt eller tes som det
också kallas.
När du skriver en insändare ska du tänka på att ha en rubrik som lockar till läsning och som
samtidigt ger information om ämnet. Du ska också ha med argument som stödjer din åsikt
och kanske också något motargument. Som avslutning kan du upprepa din åsikt, tes, sammanfatta dina argument eller uppmana läsaren. Glöm inte skriva under med din signatur.
Den kan vara ditt namn eller ett alias, smeknamn.
Insändaren ska vara kort och personlig. Det är dina åsikter och tankar som ska komma
fram.

Skriv en sportartikel

Du är reporter på den lokala tidningen och har fått i uppdrag att bevaka matcherna mellan
Robin och Mats och mellan Eremias och Mats. Du ska efter matcherna skriva en sportartikel
där en av eller båda matcherna presenteras.
När du skriver en sportartikel ska du tänka på att ha en intressant rubrik. Du ska sedan fortsätta med en kort ingress, där artikeln kort presenteras. Själva presentationen av matchen/
matcherna kommer därefter i det som kallas brödtext. Använd gärna citat och repliker i
brödtexten för att göra din artikel mer levande. Allra sist skriver du under med ditt namn
och kontaktuppgifter. Behöver du tips och idéer kring hur du kan skriva kan du läsa några
sportartiklar i din lokala tidning.
När du skrivit klart din artikel är det bra om du läser igenom den för att se att du har besvarat de journalistiska frågorna. Dessa är:
Var? När? Vem? Hur? Vad? Varför?
Om du missat få med någon information lägger du till den i din artikel. Lämna sedan in till
din lärare.

Diskussionsuppgift
Jag blir arg, ledsen, glad…

Romanen handlar mycket om känslor. Karaktärerna i boken är glada, arga men också ibland
ledsna. Vad är det som gör dig glad, arg och ledsen? Finns det vissa saker som alla människor blir glada, ledsna eller arga över? Vad skulle det i så fall kunna vara? Det ska du nu få
fundera över och tillsammans med dina klasskompisar försöka ta reda på.
a) Börja med att fundera över vad som gör dig glad, arg och ledsen. Skriv ner dina svar på ett
papper.
b) Diskutera sedan med en klasskompis. Har ni skrivit upp samma saker? Om ja, vad är det
för saker? Om nej, vad är det som skiljer?
c) Gå sedan vidare och delge övriga i klassen dina tankar. Du kan göra det genom att skriva
upp dina tankar på tavlan eller på en digital samarbetsyta såsom Padlet (www.padlet.com).
d) Nu är det dags att analysera klassens svar. Upprepas vissa saker? Vilka är det i så fall?
Försök se samband. Sammanfatta sedan klassens tankar om glädje, sorg och ilska.
e) Nu ska du få välja en känsla (ilska, glädje, sorg) och skriva en känslobeskrivning. Hur
låter det när Kalle är glad, Elias ledsen eller Mirja arg? Nedan finns ett exempel som du kan
utgå ifrån när du själv ska börja skriva.

Exempel: Glädje

Mustafa log. Han kunde inte sluta. Det bubblade i hela kroppen. Det var helt klart den bästa
dagen i hans liv. Äntligen var det dags! Jippie, viskade han för sig själv samtidigt som han
gjorde tummen upp. Det var nu det började.

Av Jenny Edvardsson
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På samma kickboxningsmatta stod en mörkhårig tjej
som försökte vara lika stenhård som Irina.
Lika sammanbitna käkar, samma stela blick.
Men tjejens ögon var tomma. Liksom avstängda.
Tjejen hoppade upp och ner.
Slog några slag i luften med fladdriga rörelser.

Eremias såg att Irina bet ihop om tandskyddet.
Tränarna Selma och Rickard pratade med henne.
Eremias kunde inte höra vad de sa.
Irina stirrade rakt fram. På ingenting.
Det såg inte ut som om hon lyssnade.
Men hon nickade ibland.
Och det fanns en svart glöd i hennes ögon.

Irinas allra första match, i en stor kampsportshall i Farsta.
Flera kickboxningsmattor låg bredvid varandra.
Men bara en användes för matcher.
De andra var till för uppvärmning.

På kickboxningsmattan en bit ifrån honom stod Irina.
Smala, bleka och stenhårda Irina
från kickboxningsklubben.
Deras klubb i Hässelby.

Eremias darrade. Han var inte nervös.
Inte för egen del.

Irinas första match
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Det viktigaste var att inte bli träffad.
Att vara snabb och kall. Och smart.
Inte bli arg. Eller rädd.
Om känslorna tog över försvann kontrollen.
Och då blev man träffad. Gång på gång.
Man kom aldrig ikapp.
Eremias visste hur det kändes.

Han hade också sett missar som avgjort en hel match.
En spark som tog för lång tid.
En attack som lämnade en öppning.

Eremias hade varit i hallen hela dagen.
Han hade sett flera bra matcher.
Blixtsnabb kickboxning. Smarta slag. Hårda sparkar.

Eremias lutade sig fram. Bredvid honom stod
några kompisar från kickboxningsklubben.
Det var första matchen för någon från deras klubb.
Första testen.

En domare ställde sig mitt på mattan.
Kallade till sig Irina och den andra tjejen.

Irina gjorde ungefär likadant.
Men Irina hade tyngd och kraft i rörelserna.
Det såg ut som om hon var redo.
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Tjejen som hette Nova fintade ett slag mot Irina.
Irina reagerade knappt. Nova sparkade.
En roundhouse-spark med höger ben.
Irina fångade sparken på sina underarmar.

Bra, tänkte han.

Eremias såg hur Irinas käkar spändes omkring
tandskyddet.
Hon hade hört.

– Kom igen, Nova! ropade ett större gäng en bit ifrån dem.
Du vinner lätt!

– Heja, Irina! ropade John.

– Bra! ropade John.
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Det var som om Irina hade förstått det.
Hon gled undan på den mjuka mattan.
Nova sparkade och Irina fick upp ett underben i vägen.
Eremias hörde smällen när Novas fot träffade.
Nova flämtade av smärta.

En bit därifrån satte Irinas mamma handen för munnen.
Bredvid mamman gapade Irinas lillasyster Emma storögt.
Sedan kröp hon ihop mot sin mamma. Blundade hårt.
Eremias ville inte att de skulle behöva se Irina bli slagen.

Nova träffade Irinas huvudskydd, ovanför garden.
Irinas huvud trycktes bakåt av smällen och hon vacklade
till.
Tydligt skakad. Nova kom efter.
Slog igen. Träffade Irina över ögat.

Eremias upptäckte att han höll andan.
Varje slag och varje spark kunde bli avgörande.
Ett misstag var allt som krävdes.
Det måste vara som att gå på lina.
Över en avgrund.

Matchen var igång.

Bredvid Eremias rätade John på sig.
Hans blick följde spänt varenda rörelse tjejerna gjorde.
John var allra bäst i deras träningsgrupp.
En smal och blixtsnabb kille.

Nova attackerade igen. Snuddade vid Irinas huvudskydd.
Gänget som hejade på Nova skrek högt.
Irina backade och Nova följde efter.
Som ett rovdjur som kände lukten av blod.

Ute på mattan sträckte Irina fram sin ena handske.
Den mörkhåriga tjejen stötte till den med sin handske.
Båda tjejerna backade några steg och höjde armarna.
Skyddade ansiktet. Redo.
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