
roman policier  

commencer börja 
arrondissement (m) stadsdel i Paris 
curieux lustig, konstig, nyfiken 
coupable skyldig 
policier- polis- 
ne ni ni varken eller 
singe (m) apa 
parisien från Paris 
vrai sann, riktig 
raconter berätta 
salade (f)  sallad, lögner 
récit (m) berättelse 
court kort 
intitulé med titeln, intitulerad 
assassinat (m) mord 
publier publicera 
magazine (m) tidning 
auteur (m) författare, upphovsman 
action (f) handling 
se dérouler utspela sig 
environs (mpl) trakt, runtomkring 
destiné à avsedd för 
singerie (f) apkonster 
tenu  tenir hållen  hålla 
enfermer stänga in 
propriétaire ägare 
marin (m) sjöman 
origine (f) ursprung 
maltais e från Malta 
domicilé bosatt 
bête (f) best, vilddjur 
s évader fly 
sauter hoppa 
rattraper fånga 
se mettre à börja, sätta i gång att 
grimper klättra 
paratonnerre (m) åskledare 
immeuble (m) fastighet 
pénétrer gå in i 
se trouver befinna sig 
tuer döda 
meurtre (m) mord 
poil (m) hårstrå (från djur) 
grâce à tack vare 
ruban (m) band 
nouer knyta 
noeud (m) knut 
dévoilé avslöjad 
là-dessus om detta, över detta 
conseil (m)  råd 



Questions sur le texte: roman policier  

1

 
qui a inventé le roman policier? 

2

 
dans quelle ville se déroule ce premier roman? 

3

 
nous sommes en quelle année? 

4

 

comment s appelle cette histoire? 

5

 

qui a été assassiné? 

6

 

qui est l assassin? 

7

 

que faisait le singe à Paris? 

8

 

que se passe-t-il une nuit? 

9

 

qui est le propriétaire du singe? quelle est sa profession et d où vient-il?    

10

 

où se trouve la rue Morgue? 

11

 

que veut dire morgue ? 

12

 

grâce à quoi la police résout-elle ce mystère?     

  



Questions sur le texte: deckare; prénom résultat sur 20  

1

 
i vilken stad utspelar sig den första deckaren? 

2

 
berätta något om författaren       

3

 

beskriv de två huvudpersonerna!       

4

 

vad händer i boken?              

5

 

på vilken gata utspelar sig dramatiken? 

6

 

var ligger denna gata i Paris?     

7

 

övrigt:        



roman policier  

författare, upphovsman apa 

börja fastighet 

med titeln mord 

tidning skyldig 

bosatt stänga in 

om detta, över detta mord 

lustig, konstig, nyfiken sann, riktig 

berättelse hoppa 

stadsdel i Paris sallad, lögner 

trakt, runtomkring tack vare 

knut best, vilddjur 

från Malta berätta 

hållen  hålla fly 

utspela sig handling 

hårstrå (från djur) fånga 

börja, sätta i gång att gå in i 

råd varken eller 

åskledare avsedd för 

kort apkonster 

avslöjad befinna sig 

publicera från Paris 

ursprung band 

ägare sjöman 

döda klättra 

polis- knyta 
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