
Vilken Mutant är du?
 

De fem mutantbarnen har olika karaktärsdrag, intressen och 
superkrafter. Ta reda på vilken mutant du är! 

Vilken superkraft skulle du vilja ha?
 A. Flyga  
 B. Superstark 
 C. Smart 
 D. Bra luktsinne 
 E. Telepatisk 

Vad är din hobby?
 A. Teckna  
 B. Språk  
 C. Sjunga  
 D. Historia  
 E. Läsa

Hur skulle du beskriva dig själv?
 A. Snäll 
 B. Pratglad  
 C. Lojal  
 D. Nervig 
 E. Djurvän

Var bor du?
 A. Bondgård
 B. Högt hyreshus
 C. Villa
 D. Ensam med en förälder
 E. Familjehem

Vad är din klädstil?
 A. Långarmad oversized hoodie
 B. Jeansväst
 C. Rutig skjorta
 D. Collegetröja
 E. T-shirt



Flest A: Fladdermusmutant
Fladdermusmutanten trivs bra och hittar perfekt i mörkret. 
Hens superkraft är att kunna flyga! Fladdermusmutanten 
kännetecknas också av att hen är snäll och eftertänksam. På 
fritiden så tycker hen om att teckna, speciellt monster.

Flest B: Vildsvinsmutant
Vildsvinsmutanten är totalt orädd och superstark, vilket är 
hens superkraft. Hen har också sylvassa betar i underkäken 
som är livsfarliga. Som person är vildsvinsmutanten pratglad 
och impulsiv. Hens specialintresse är språk, mer specifikt latin. 

Flest C: Bläckfiskmutant
Bläckfiskmutanten är en smidig mutant med många 
starka bläckfiskarmar. Hen är smart och analytisk till sitt 
sätt. Personlighetsmässigt är bläckfiskmutanten lojal och 
blyg. Hen har även en fantastisk sångröst och tycker om 
att sjunga.

Flest D: Råttmutant
Råttmutanten har ett extremt välutvecklat luktsinne som 
gör att hen kan lukta sig till faror. Hen har också vassa klor 
och tänder. Råttmuntantens personlighet är nervig, men hen 
är också snabbtänkt. Som specialintresse har råttmuntanten 
historia och vikingatiden. 

Flest E: Fiskmutant
Fiskmutanten kan vistas under vatten, då hen har gälar 
och fiskfjäll. Hen har också telepatisk förmåga, vilket gör 
att hen kan kommunicera med andra via tankarna. Som 
person är fiskmutanten en djurvän och vegan. På fritiden 
älskar fiskmutanten att läsa böcker.
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