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Visste du att …
 … ett vindkraftverk kan ge elektricitet 
till 1 000 hus? El till lamporna, till radion, till 
brödrosten …

 … det tar ungefär lika lång tid för en 
människa och en gran att bli gamla?

 … unga hönor värper ägg som är mindre, 
 medan äldre hönor värper större ägg?

 … om man skulle fylla lastbilar med all 
mjölk som  Sveriges kor producerar under ett 
år, så skulle raden med lastbilar bli  längre än 
hela Sverige?

 … man kan göra något som liknar mjölk 
av havre? Havremjölk kan du dricka istället för 
komjölk, exempelvis om du är allergisk.

FAKTA FRÅN LANDET
(Fakta från staden: se längst bak i boken!)
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Det här är Ruralia. Hon bor och jobbar på sin gård på 
landet. Här trivs hon.

Ruralia ska baka en födelsedagstårta. Men hon saknar ägg. 

Så vad gör hon först?
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Hon matar hönorna. Som tack får hon ägg.

Ruralia passar på att mata alla djur. Hon är glad att de ger 
henne mat tillbaka.
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Hon går hem med äggen.  Nu kan hon baka sin tårta.

Vem ska få tårtan?



Det är hennes vän Urban
som ska få tårtan. 
Han fyller år.

Urban bor i stan.
Där trivs han.
Han jobbar på ett hotell 
och tar hand om sina gäster.
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Det är dags för frukost. Urban serverar.

Varifrån kommer frukosten?



Frukosten kommer från Ruralias gård.

Gröten, 
bröden och 

bullarna 
kommer från 

fälten. Lamporna på 
hotellet lyser 
för att de får 
el från vind-
kraftverken.

Mjölken, filen, 
smöret och  osten 

kommer från 
 korna.



Stolarna som 
hotellets gäster

sitter på är gjorda 
av träd från skogen 

bakom Ruralias 
gård.

Nu har gästerna säkert ätit upp 
frukosten, tänker Ruralia. Då kan 
hon åka till Urban med tårtan.

Hur ska Ruralia komma till Urban?



Ruralia tar bussen.
– Hej! säger busschauffören. Den där tårtan ser god ut!
Katten håller med.



Ruralia sätter sig vid ett fönster med tårtan i knät. Hon tittar ut. 
Det har börjat regna, löv virvlar i vinden, grenarna böjer sig. 
Träden böjer sig också. 

Varför blåser det så mycket?

Jag ska 
till frissan. 
Och du? Stadsbiblioteket.

Vi ses 
på kafé 
Mingel!



16

Det är STORM! 
Det blåser bara mer och mer. 
Det dånar och regnar hårt på bussens tak. 

– Se upp!



Det är STORM! 
Det blåser bara mer och mer. 
Det dånar och regnar hårt på bussens tak. 

– Se upp!



Bussen tvärbromsar.
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– Det är stopp på vägen! skriker busschauffören.
Hon är röd och svettig.

Ska bussen komma fram till Urbans hotell?
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Nej, bussen får vända om.
Den kör försiktigt tillbaka. Det tar lång tid. 
Passagerarna blir hungriga och Ruralia tar loss tårtan 
från stolsryggen och bjuder. Den är god fast den är 
kladdig.

I stan är hotellets gäster också hungriga. Och de fryser. 
Bilarna med mat kommer inte fram när vinden blåser 
hårt och det är vatten överallt. Elen kommer inte heller 
fram. Urban har tänt ett stearinljus och sjunger:…



Ja må jag
leva…

Hur länge ska det fortsätta så här?



Stormen fortsätter i flera dagar. 
Bilar, tåg och bussar står stilla.
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Ruralia är hemma i sitt hus. Hon har mat och hon fryser inte 
för hon eldar i sin vedspis. Men hon är ledsen för att hon inte 
kan träffa Urban och bjuda honom på tårta. 

Hur länge ska hon behöva vänta?



Ruralia får vänta tills 
det slutat storma.

Det gör det efter 
några dagar. Nu kan 
bilarna, tågen och 
bussarna åka.



Lamporna tänds och elementen fungerar.
Urban serverar frukost på sitt hotell igen.

Och vad gör Ruralia?



Ruralia bakar en ny tårta. 
Sedan tar hon bussen till stan igen.

Idag åker bussen lugnt och stadigt och när Ruralia  
kommer fram är tårtan fin och inte alls kladdig.
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Grattis 
i efterskott, 

Urban! Tack, Ruralia! 
Den tårtan var värd 

att vänta på!



Visste du att  …
 … det är vanligare bland barn än 
bland vuxna att gå på bibliotek och att läsa 
 böcker?

 … världens minsta hotell bara har
ett rum? 

 … vi i Sverige dricker nästan mest 
kaffe i hela världen? Många vuxna dricker 
kaffe på kafé.

 … på samma tid som en frisör klipper 
en människa klipper en fårklippare fler än 
fem får?

 … det bara finns en tunnelbana i 
 Sverige? Vet du i vilken stad?

FAKTA FRÅN STADEN
(Fakta från landet: se längst fram i boken!)





Urban och Ruralia
Ruralia bor på landet och Urban bor 
i stan. När Urban fyller år vill Ruralia 
 hälsa på och bjuda på tårta. Då blåser 
det upp en storm …
Ska Ruralia nå fram till Urban?

Målet med boken är att öka kunskapen 
om det viktiga beroendet mellan stad 
och land. Urban och Ruralias 
relation symboliserar hur stad och land 
behöver varandra. Den riktar sig till 
barn i förskoleåldern.
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