
Namn:  Klass: 

Guldvågen                          

Hur kom det sig att Carmen inte upptäckte  
att Asta simmade för kort, tror du? 

Hur firade Astas familj att hon hade fått Guldvågen? 

Hur kändes det för Asta efter att hon berättat sanningen  
för Carmen? 

Vad stämmer? 

 Cesars mamma har en guldvåg på jobbet.

 Asta fick en baddräkt i paketet.

 Cesar följde med Asta till badhuset på morgonen.

 Asta lånade en baddräkt i simhallen. 

 
 

G
uldvågen

– Jaha, där gick Asta i mål, då var alla klara. 

Vad duktiga ni har varit! 
Asta hann inte säga emot. Innan hon fattat 

vad som hänt hade hon en guldvåg i handen. 

Men nålen på baksidan stack henne 

i fingertoppen.

Läs mer med ABC-klubben!
Det här är en fristående berättelse 

om barnen i ABC-klubben. 
De blå böckerna i Läs mer innehåller 

liten textmängd tänkt för nybörjarläsaren. 

I de röda böckerna � nns något mer text 

och i de gröna mest. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben. 
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Hon hade ju inte simmat sina 

fyra längder, Carmen hade bara 

trott det. Men de andra såg så 

förväntansfulla ut att hon inte 

hade något val. Hon pillrade av 

snöret och vecklade ut papperet. 

I paketet låg något som såg ut som 

en bricka av sammet. 

– Vad är det? 

sa Asta förvånat. 

– En märkessköld, sa Sigge. 

Där sätter man priser och sånt. 

Allt som är som märken. Som 

guldvågen. Eller den där silverskon 

jag fick i fotbollen. 

– Tack, sa Asta. 
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Nu var det Astas tur. 

Hon ville också ha en 

guldvåg, det lilla märke 

Carmen delade ut till alla som 

klarat hennes simprov. Men Asta 

visste inte om hon skulle klara 

provet.

Asta älskade att bada hemma 

i badkaret. Där var vattnet 

varmt och skönt och det var 

nära till kanterna och inte djupt 

någonstans. Men här i simhallen … 

Bea och Cesar tyckte inte att 

det var läskigt på den djupa sidan 

av bassängen. De verkade inte ens 

tycka att det var kallt i vattnet.
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Har man på sig 
för att inte blöta 
ner håret.

Carmens 
yrke.
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– D
å ska inte jag störa. Puss, puss, 

och hälsa Sigge och m
am

m
a och 

pappa. – Puss, sa Asta och klickade bort 

sam
talet. 
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 K A P I T E L  2

En bricka av  
sammet

När Asta kom hem väntade hela 

familjen på henne. Med tårta. 

Mamma och pappa och Sigge 

hade alla letat fram sina gamla 

guldvågar och fäst dem på bröstet. 
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Vilket är ordet i de färgade rutorna? 
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