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Kryddörtsfrön sprids med vinden. 
(Det sker under klang raf raf.)

Kittelgräsets frön sprids av 
skalbestar.

Klätterplantan behöver mycket 
ljus för att blomma. (Under 
den mörka eran blommade inte 
klätterplantan.)

Klätterplantans frön behöver 
framförallt vatten för att gro.

Fröna i kullarna kommer 
huvudsakligen från ara blof, 
den region som omger floden (i 
nordväst).

Det är avföring från en skalbest.

Skalbesten äter ringflugor under 
klang blof. (Det är därför man 
kan observera fler ringflugor 
halvvägs in i klang raf raf än 
halvvägs in i klang blof.)

Skalbestar är särskilt aggressiva 
när de har avkomma att värna.
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Det tar ett år för varje 
jordlager att bildas i kullarna 
på Mundus.

Under klang tomi kan mundianerna 
ta sig snabbare från Blof-wom* 
till Blof-wom** eftersom sjön 
fryser till och de därmed kan ta 
vägen direkt över isen.

Det går 180 mundianska dagar på 
ett mundianskt år.

Varje årstid på Mundus är 60 
mundianska dagar lång.

Mundus fullbordar ett varv runt 
stjärnan XC20 på 180 dagar.

Gravitationskraften på Mundus är 
svagare än på jorden.

Höga temperaturer under klang 
raf raf får snön uppe i bergen 
att smälta. (Smältvattnet får 
vattennivån i floden att stiga.)

Enligt den mundianska 
tideräkningen är det år 71.
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Mundus roterar snabbare kring sin 
axel än vad jorden gör. (Ett dygn 
på Mundus har endast 18 timmar.)

Mundus är mindre än jorden.

Man kan göra beräkningar med det 
mundianska talsystemet. Den här 
symbolen betyder ’plus’.

Man kan göra beräkningar med det 
mundianska talsystemet. Den här 
symbolen betyder ’minus’.

Man kan göra beräkningar med det 
mundianska talsystemet. Den här 
symbolen betyder ’gånger’.

Man kan göra beräkningar med det 
mundianska talsystemet. Den här 
symbolen betyder ’delat med’.

Det mundianska talsystemet har 
basen 6. Vårt talsystem har 
basen 10; det vill säga, efter 
varje tiotal fortsätter vi räkna 
genom att börja om (11, 12, 13, 
o.s.v.).

Eftersom mundianerna har sex 
fingrar (tre på varje hand) så har 
de utvecklat ett talsystem med 
basen 6.
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Mundianerna hör inte skillnad på 
ljuden ’R’ och ’M’.

Pi = var försiktig, fara, se upp

Gretti = äta Tomi = kall. 
(Mundus tre årstider är klang 
tomi, klang raf raf och klang 
blof. Årstiderna har fått sina 
namn efter respektive årstids 
mest typiska väder.)

Raf = vind, blåsig 
(Mundus tre årstider är klang 
tomi, klang raf raf och klang 
blof. Årstiderna har fått sina 
namn efter respektive årstids 
mest typiska väder.)

Blof = våt, vatten, sjö 
(Mundus tre årstider är klang 
tomi, klang raf raf och klang 
blof. Årstiderna har fått sina 
namn efter respektive årstids 
mest typiska väder.)

Ara blof = våt region På mundianska bildas pluralform 
av ett substantiv genom att 
upprepa det. Ewa, till exempel, 
betyder ’kulle’, medan ewa ewa 
betyder ’kullar’. 
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Temep betyder även sol. Pilo skrivet med mundianska 
bokstäver = 

Fofi skrivet med mundianska 
bokstäver =

Deffe skrivet med mundianska 
bokstäver =

Waan skrivet med mundianska 
bokstäver =

På mundianska placeras adjektivet 
efter det substantiv som 
beskrivs.

Dok betyder bra. Mundianska bokstäver 
representerar ljud, precis som på 
svenska.
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Mundianska skrivs från vänster 
till höger, precis som svenskan.

Mundianerna använder sig av ett 
särskilt frågeord – apa. När 
ordet apa används i en mening 
innebär det att meningen är en 
fråga.

Dokument x1 kommer från slip dok 
dok-eran.

Före den mörka eran födde 
mundianerna upp boskap (kalif 
maya). Den djurarten dog ut under 
den mörka eran.

Dokument x2 är från slip kara-
eran. Det är 105 år gammalt.

Mundianerna använder en gammal 
gest för att signalera ’fara’ 
eller ’var försiktig’: de bildar 
en triangel med fingrarna.

Före den mörka eran var 
mundianerna något längre än vad 
de är idag.

Under den mörka eran på Mundus 
fanns samma djurarter som idag: 
skalbestar och ringflugor.
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Mundianerna var som kortast under 
den mörka eran (slip kara).

Idag bedriver mundianerna ingen 
handel.

Mundianerna bedrev handel under 
slip dok dok, den mycket goda 
eran. (De sålde bland annat 
växter och djur till varandra, 
och betalade med mynt.)

De vanligaste 
utsmyckningsfigurerna i den 
mundianska konsten är talet 144 
(fyra trianglar bredvid varandra) 
och klätterplantblomman (eller 
solen, som avbildas på samma 
sätt).

Mundianerna kallar ibland slip 
dok dok (den mycket goda eran) 
slip kalif maya (det stora 
djurets era). Det var under den 
eran som ett stort djur levde på 
Mundus och som mundianerna höll 
som boskap.

Symbolen för ’fara’ har fått 
sitt utseende från skalbestens 
bo. (Mundianerna förknippar 
skalbesten med fara. Det 
mundianska ordet för fara är 
också härlett från deras ord för 
skalbesten.)

Mundianerna skriver och målar 
på växtblad, och de förmultnar 
väldigt fort.

Saker som mundianerna gör på sin 
fritid: plockar blommor, målar 
på blad, samtalar, gör ingenting 
speciellt, utforskar labyrinten, 
går på promenad och simmar.
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Både talet 144 och 
klätterplantans blomma består av 
fyra trianglar. 




