
109

Ringflugan är mycket sällsynt 
under klang tomi. Två möjliga 
förklaringar är: 1) ringflugan 
flyttar högt upp i bergen under 
klang tomi, och 2) ringflugan 
överlever klang tomi som ägg. 
Vilken förklaring är mest 
sannolik?

110

Varför ser man så sällan 
ringflugor bland kullarna på 
Mundus?

111

Skalbesten migrerar till de 
regioner där det finns mest mat. 
Varför beger sig skalbesten bara 
till kullarna under klang tomi?

112

Skalbestar uppvisar ett 
utmärkande beteende under 
parningssäsongen. Beteendet 
utgörs av tre separata moment 
som alltid sker i samma ordning. 
Vilka är de tre momenten?

113

Det finns frön från kryddört i 
jordlagren som kullarna på Mundus 
består av. Varför gror de inte?

114

Det här är djurspillning. Under 
vilken årstid lämnades den?

   

115

Mundianerna gör tillfälligt 
uppehåll i jakten på skalbest 
när skalbestens parningssäsong 
börjar. När inleds 
parningssäsongen (vid vilken 
årstids början)?

116

Skalbesten är ganska mager mot 
slutet av klang tomi jämfört med 
i början. Hur kommer det sig?





117

Blommor är växters 
fortplantningsorgan. Gödsling 
sker med hjälp av vind eller 
djur. Ringflugor sprider pollen 
från en särskild växt på Mundus – 
vilken växt är det?

118

Hur länge är skalbesten dräktig 
(d.v.s., hur länge är den 
gravid), i mundianska dagar 
räknat?

119

Ett skalbestpar får en unge åt 
gången. Fortplantar sig alla 
skalbestar varje år, eller bara 
vissa av dem?

120

Varför finns inget kittelgräs i de 
östra delarna av Mundus?

121

Du märker att ringflugorna öster 
om bergen är långsammare och 
lättare att fånga än ringflugorna 
på resten av Mundus. Kan du 
förklara varför?

122

Mundianerna tvingas jaga 
skalbest. Det är ett djur som 
är för aggressivt för att kunna 
tämjas. Av vilken annan anledning 
är skalbesten olämplig som 
boskap?

123

Du märker att mundianer tar 
väldigt stora steg när de går 
(som astronauter som går på 
månen). Hur kommer det sig?

124

Det tar en mundian 16,5 timme 
att gå från Laka-wom till Blof-
wom**. Hur fort går han räknat i 
kilometer per timme?





125

Det finns vulkanaska i några av 
lagren som bildar kullar på 
Mundus. Du upptäcker att lager av 
ren aska återfinns växelvis med 
lager av aska blandad med sand. 
Under vilka årstider bildades 
lagren av ren aska?

126

I det mundianska siffersystemet 
– efter prickar, streck och 
trianglar – kommer en symbol som 
ser ut som en månskära. Vad står 
denna månskära för?

127

Mundianerna har ett särskilt 
tal som de anser är mycket 
speciellt och som de använder i 
utsmyckningar. Vilket tal är det 
i vårt talsystem?

128

Under en intervju säger en 
mundian: Fofi fofi gretti deffe. 
Vad menar han?

129

Under en intervju säger en 
mundian: Pilo pilo steppe nuki. 
Vad menar han?

130

Under en intervju säger en 
mundian: Klang yanna raf raf. Bog 
yanna dok. Vad menar han?

131

Vilken är den bokstavliga 
betydelsen av det mundianska 
ordet för ”klätterplantblomma”?

132

Det mundianska ordet pi 
härstammar förmodligen från ordet 
pilo. Kan du förklara varför?





133

Vad kallar mundianerna 
klätterplantans blomma?

134

Vilket år, enligt den gamla 
mundianska kalendern, inleddes 
den mörka eran?

135

Tidigare (under slip dok dok) 
ägnade mundianerna mycket mindre 
tid åt att skaffa mat än de gör 
idag. Varför det?

136

Vilka källor till mat förlorade 
mundianerna under övergången från 
slip dok dok till slip kara? En 
av dina forskarkollegor tror att 
det förmodligen var två olika 
källor.

137

Hur kan man förklara att 
mundianerna är längre idag än 
under den mörka eran, men kortare 
än före den mörka eran?

138

Varför var det så mörkt under 
slip kara?

139

Dokument x1 är troligen ett 
köpekontrakt. Vad var det som 
köptes?

140

Hur skulle du översätta texten på 
dokument x2?





141

Vilket år byggdes den stora 
labyrinten, enligt den gamla 
kalendern?




