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Egentligen, tänker Julius,
är jag nog en riktig tråkig karl.
• Tycker du att Julius är tråkig? Varför?
Så här beskrivs Guns man Åke
– Åke var så tråkig, suckar Gun
och fortsätter:
Han ville aldrig resa
eller hitta på något roligt.
Bara meka med bilar
eller spela på hästar.
Det var det enda Åke tjatade om
när vi skulle ha semester.
Kan vi inte åka till Amerika
och titta på maffiga bilar,
sa han jämt.
• Varför tror du att Gun tycker han var tråkig
– Tack för ett härligt dygn!
Du är en spännande man Julius, ropar Gun.
• Vad är det som får Gun att tycka att Julius är spännande
– Vin? hojtar hon.
Du brukar väl aldrig dricka vin?
Försökte hon supa dig under bordet?
Ville hon åt dina pengar?
• Varför tror du Ella säger så?

Gör om beskrivningen

När Julius träffar Gun första gången så väljer författaren att beskriva Gun som ilsken och
lite farlig.
I texten är de ord som beskriver Gun markerade.
Kvinnan börjar gå uppför berget.
Hon kommer närmare med bestämda steg.
Hon promenererar hela vägen
uppför backen till hans hus.
Julius tycker att hon ser arg ut
och han gömmer sig bakom gardinen.
Han kan se hur hon tittar in
genom köksfönstret, han står helt stilla.
Snart bankar det på dörren.
– Hallå? Jag behöver prata med dig,
ropar hon genom dörren.
Hennes röst låter taggig
som ett tistelsnår tycker Julius.
Försiktigt öppnar han dörren och kikar ut.
Kvinnans hår är eldrött på nära håll.
Hennes ögon är smala
och händerna håller hon bestämt i sidorna.
Hon har gått fort upp för backen
och ser inte ens trött ut.
Hon ser verkligen arg ut.
Julius vill stänga dörren igen.
– Varför springer du och gömmer dig
när du ser att jag kommer, fräser hon.
Byt ut orden och beskriv Gun som försiktig och blyg, eller som rädd, eller som en riktigt
farlig kvinna.

Skrivövning

Första natten när Gun ligger i sitt tält och inte kan sova.
Då tänker hon säkert på Julius, som hon nyss har träffat.
Skriv kort vad du tror att Guns första intryck av Julius var.

Fakta om fyrar

En fyra har som uppgift att genom att sprida ljus dels varna för farliga saker, som grund eller
liknande och för att tala om var man är.
Detta var förstås mycket viktigare förut innan GPS och radar fanns och när inte alla hade
sjökort (kartor över grund och kustlinjer).
Alla fyrar har olika ljus, de blinkar olika och de kan ha olika färger.
På så sätt kan en sjöfarare veta vilken fyr hen ser.

Det här är Långe Jan, fyren på Ölands södra udde. Det är nog oftast så vi tänker oss
att fyrar ser ut, och det är så Julius fyr ser ut.

Det här en väldigt gammal fyr. Den
kallas för vippfyr och är från Gotland.
Man eldade helt enkelt i den lilla
hinken längst ut på den långa trästören.
En väldigt vanlig modell av fyrar
i Sverige är den så kallade
Heidenstamsfyren.
Den är byggd i järn, på bilden ser
man Sandhammarens fyr.

Fyrar kan vara väldigt stora, på
bilden ser vi den pampiga fyren i
Genua, Italien.
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Den som träffar Julius skulle beskriva honom
som en lång och smal gubbe
med små pigga ögon under kepsen.

På ett berg bredvid fyren
ligger ett litet vitt hus av trä.
Där bor Julius.
Han ser ut som de flesta människor gör.
Så skulle han beskriva sig själv.
Han har inte mycket hår kvar
men annars ser han ut
som han har gjort hela livet.

På en ö långt ute i havet, ligger en fyr.
Den lyser starkt när det är mörkt.
Den leder båtarna rätt.

Fyrvaktaren
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Varje vår målade de sin båt med tjära.
Det luktade så gott.
Fyrvaktare blev hans yrke
och han skulle inte kunna tänka sig
att göra något annat.

Julius vaktar fyren.
Det har han gjort i många år nu.
Han har älskat havet
sedan han var en liten pojke.
Han brukade cykla ner till varvet
för att titta på fiskargubbarna.

Alltid klädd i rutig skjorta,
blå hängslebyxor och träskor.
Vinter som sommar.
Många tycker att Julius ser sur ut,
själv säger han att det är så han ser ut
när han tänker.
Julius tänker mycket nämligen.
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Långt därute syns en liten vit båt
som styr in mot Julius ö.
Det är postbåten.

– Men du ska förstås gå ut ändå,
muttrar Julius och öppnar dörren för katten.
Albin kilar snabbt iväg över klipporna
och Julius lyfter blicken ut över vattnet.

– Det mulnar på, mumlar han för sig själv.
Han suckar och sätter sig tungt ner
på köksstolen. Katten Albin sitter vid dörren
och jamar envist.

Julius kisar upp mot himlen.

– Kom Albin, titta på molnen, säger Julius
och lyfter upp den grårandiga katten.
Katten vill inte titta på molnen
och vrider sig ur Julius famn.
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Julius stoppar vykortet i fickan
och börjar knalla den lilla stigen
uppför berget till sitt hem.

– Titta Julius! säger hon glatt.
I dag får du vykort.
Från USA ser det ut som.
Det är en bild på Frihetsgudinnan.
United states of America
står det med röd text över bilden.

Han går ner till bryggan
och möter Camilla.
Hon kör postbåten i dag.

Den kommer bara
när det finns post till Julius.
Oftast är det en räkning
men Julius brukar hoppas på något annat.
Något roligare.
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Ella är Julius syster och Sigge hennes man.
De reser ganska mycket.
Julius är inte avundsjuk,
han tycker att det verkar jobbigt att resa.

står det prydligt skrivet
på baksidan av kortet.

Hej Julius! Här i Amerika har vi det jättebra!
Maten är fantastisk och människorna så vänliga.
Hoppas att du har det bra.
Kram, Ella och Sigge

Han sätter sig i köket med en kopp kaffe.
Det är lite högtidligt att få vykort
och brev numera.
Han har förstått
att det är e-post som gäller
men han har ingen dator.
Det har aldrig blivit av att han skaffat en.
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Så säger en expert som låter viktig på rösten.

– Det är egentligen vansinne
att ha kvar fyrarna.
Fyrar kanske är romantiska
men de ligger ofta på dyr mark.
Mark som rika människor borde köpa.
De har råd att bygga hus nära havet.

Han sätter på radion. Det pratas
om ditten och datten, om blommor
som ska planteras nu till våren. Att folk
måste köra långsammare på motorvägen.
Plötsligt pratar de om fyrarna i Sverige.
Julius skruvar upp volymen
på den gamla radion så det skräller i köket.

Alla väskor, trångt på flyget. Stå i långa köer.
Främmande mat och språk han inte förstår.
Julius trivs bäst hemma. Här på ön.
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