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Språkstöd Snattaren 
Här kan du följa berättelsen i Snattaren, scen för scen, med en kort beskrivning till bilderna, om 
vad som händer. 

 
 

 

 

1. Ines blir förhörd av butikskontrollanten 
Billy. Butikskontrollanten tror att Ines 
har försökt snatta Snickers. Ines 
berättar att en tjej som heter Kajsa 
Söder har tvingat henne snatta dem. 
Billy vill veta mer och Ines börjar 
berätta om hur hon kom i kontakt med 
Kajsa Söder. 

 

 

 

 

 

2. Ines berättar först om sin kompis Alice. 
De har varit vänner sedan dagis, men 
Ines känner att de börjar glida ifrån 
varandra. Alice pratar om sitt kalas 
men Ines vill egentligen inte gå dit. 
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3. Dagen då Alice har kalas träffar Ines 
Freja, en tjej som Ines har velat bli vän 
med. De går för att spela basket och 
Ines glömmer att hon skulle hem till 
Alice.  

 

 

4. Dagen slutar med att Ines och en till 
vän, Vega, har en stor fest hemma hos 
Freja. Vega går för att leta efter Frejas 
hund Timbo och plötsligt hörs ett skrik. 
Timbo är försvunnen och det enda som 
finns kvar är hans avklippta päls. De 
hittar en lapp från Kajsa Söder. På 
lappen står det att vännerna måste 
göra det Kajsa Söder säger, annars får 
Freja inte se sin hund igen och 
vännernas hus kommer att brännas 
ner. 
 

 

 

 

5. Billy misstänker att det är Kajsa Söder 
som ligger bakom de små bränder som 
har skett den senaste tiden. 
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6. Vega får ett meddelande från Kajsa 
Söder där det står:  
”Ni kommer aldrig hitta honom. Vill ni 
se honom igen ska ni klara av alla 
challenges (utmaningar) ni får av mig. 
Om ni vägrar eller misslyckas kommer 
Timbo få det jävligt tufft…  
Hälsningar, K.S.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Första utmaningen från Kajsa 
Söder var att vännerna skulle filma 
när de körde en bil. De krockade 
och misslyckades med uppdraget. 
Som svar får de en bild på Timbo 
bredvid en bensindunk. 
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7. Utmaningarna fortsätter…  
 
Freja måste låtsas bli blind i en hel 
månad, vännerna måste blanda en 
jätteäcklig smoothie som de ska 
dricka och de måste gömma 
spritflaskor hemma. Ines vill 
egentligen inte göra det, eftersom 
hennes pappa är nykter alkoholist 
men hon tvingas göra det ändå. 
Ines mamma hittar flaskorna i en 
garderob och tror direkt att det är 
Ines pappa som gömt dem. Ines 
föräldrar flyttar isär. 

  

 

8. Ines har inte umgåtts med sin vän 
Alice på länge. En dag kommer 
Kajsa Söders sista uppgift. Ines och 
Freja måste mobba Alice tills hon 
börjar gråta. Till att börja med är 
Ines tyst och ser på när Freja 
mobbar Alice, men får till slut nog 
och säger ifrån. Freja blir arg på 
Ines. 
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9. Ines slutade umgås med Freja och 
Vega efter det. Hon berättar för 
Billy att hon såg att Timbo kom 
tillbaka till dem, trots att Freja inte 
hade lyckats få Alice att gråta. 

 

 

 

10. Billy tror inte att Kajsa Söder finns 
på riktigt, utan att det är en av 
vännerna som lurat de andra. Ines 
berättar att hon träffade Kajsa 
Söder på riktigt. Kajsa Söder sa till 
Ines att be om ursäkt till Alice 
genom att sno någonting från 
affären till henne.  
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11. Nu förstår Billy varför Ines har en 
massa Snickers. De är till Alice. Han 
är också säker på att det är Alice 
som är Kajsa Söder. Som hämnd för 
att Ines umgicks med Freja istället 
för att gå på hennes kalas 
kidnappade hon Timbo. 

 

Vill du inte veta hur föreställningen slutar – läs inte vidare! 

 

 

12. Ines ringer sin mamma och ber 
henne komma. Ines får gå och 
hennes mamma kommer in. Billy 
berättar allt som Ines har berättat 
för honom. Det visar sig att Ines 
riktiga namn är Alice, Freja är det 
namn familjen har gett sin 
gräsklippare och Timbo är 
företaget där mamman jobbar. 
Billy är helt förvirrad. Det visar sig 
även att Ines hade fått flera 
Snickers av sin mamma i present. 
Alice (Ines) har hittat på allting.  

 

 

 

 

 

13. Billy blir ensam kvar på kontoret. 
Hans chef ringer och berättar att 
alla tändare har blivit stulna i 
butiken. Det blir mörkt och Alice 
(Ines) syns med en tändare. 
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