
NR 1, 2019

N
um

m
er

 1
 • 

Ve
ck

a 
02

-0
7 

20
19

V02-_Tidning--CO--MS_Mica_A4_Tibet.indd   1 2018-12-04   08:59:24



Vad spänn ande 
det ska bli att  fl yga!

Ja, ell er hur! 
Är du nervös?

Nej, inte nervös, 
bara väldigt 

förväntansfull !

Nu åker vi, Blipp !

Jag är faktiskt lite pirr ig. 
Du kanske kan håll a mig i 
handen när planet lyfter?

Samm a här. 
Viss a är ju fl ygrädd a, 
men inte jag.
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Ja, ell er hur! 
Är du nervös?

Det är mer än 600 mil till Tibet och 
det tar jättemånga timmar att fl yga 
dit. Därför är det superbra att ha 
med sig ett kul pyssel. Mica och 
Blipp har ett där man ska färglägga 
fl ygplan. Hjälp dem att få klart det 
innan planet landar!

Flygplanspyssel 
med Mica 
och Blipp
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Spela Försten till Tibet 

SVERIGE
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Vit
Ingenting särskilt händer.  

Grön
Planet har medvind! Ta tre steg framåt. 

Gul
Planet mellanlandar för att tanka. 
Gå tillbaka tre steg. 

Blå
Det är Turbulens! Kasta ett ojämnt 
tal med tärningen för att dig ur den. 
Om det blir ett jämnt tal får du stå över 
och försöka igen nästa omgång.
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TIBET
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1.       S  täll spelpjäserna på fl ygplatsen. 
Yngsta spelaren börjar alltid att kasta 
tärningen.

2. När man väl är ute är det bara att slå 
tärningen och gå det antal steg som den 
visar. Varje spelare gör ett kast per 
omgång.

3. Under spelets gång kan man 
hamna på olika färger med sin spelpjäs.

Spelregler
Du behöver: 
– Spelpjäser 
– En tärning

Tips: Ta spelpjäser från 
ett annat sällskapsspel eller 
använd färgglada knappar. 

Antal deltagare: 2–6 spelare
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Vad kul det är att ni vill 
följa med. Ni har väl packat 

ordentligt? Det kan bli 
väldigt kallt uppe i bergen.

Ja, verkligen! Ska vi 
ge oss av Nima?

Jajamän! Vi är superredo 
för lite bergsbestigning.

Absolut, kompisar! 
Följ efter mig.

Mica och Blipp har landat i Tibet och träffat en ny vän 
som heter Nima. Hon bor med sina föräldrar i Tibet och 
älskar bergsklättring precis som Mica och Blipp.
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Rätt svar: Snömannen

Vad är det där!?

Eller hur! Nu är vi  
snart framme där jag  

tänkte vi kunde slå läger 
och äta en bit mat.

Vad vackert 
det är här. 

Och vilken utsikt! 

Vad är det Blipp ser? 
Fyll i prickarna med en penna.
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Det är Yeti! Var lite 
försiktiga nu. Han kan 

vara farlig sägs det.

Bra idé, Mica! 
Man ska inte tro på 

alla rykten.

Jag tycker han ser  
snäll ut. Vi kan väl prata  

med honom istället?

Hej, vill du klättra  
med oss?

Hjälp!  
Vi sticker!

Kanske.  
Är ni snälla?

Vi är supersnälla. 
Mica har med sin kamera.  

Du kanske vill vara  
med på en bild?

Jag blir så dålig  
på bild, men låt gå!
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Vilket foto har 
Mica tagit?

A

B

C

Rätt svar: Bild nummer C.

Kryssa i rätt ruta.
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Nimas Thukpa

Du behöver:

Klart!

1 msk olja

2 vitlöksklyftor

2 morötter

4 kycklingfi léer

2 grönsaksbuljongtärningar

2 liter vatten

50 g babyspenat

Salladslök

4 port äggnudlar

Pss t! Glöm inte att  ta hjälp av en 
vuxen när du ska använda kniven.Gör så här:

1. Hacka salladslöken, 
morötterna och vitlöken.

2. Fräs grönsakerna i oljan.

3. Tillsätt vattnet och 
buljongtärningarna. 
Låt koka i 15 minuter.

4. Skär kycklingen i strimlor, 
lägg ner i kastrullen och 
koka i 10 minuter till.

5.  Lägg i nudlarna 
och babyspenat. 
Låt koka 3 minuter till.

Thukpa är en nudelsopp a 
som är populär här i Tibet.

Den pass ar utmärkt efter en 
lång dag upp e i bergen.
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Pss t! Glöm inte att  ta hjälp av en 
vuxen när du ska använda kniven.

4. Skär kycklingen i strimlor, 
lägg ner i kastrullen och 
koka i 10 minuter till.

5.  Lägg i nudlarna 
och babyspenat. 
Låt koka 3 minuter till.

Jag hade en så märklig dröm. 
Jag drömde att  vi fl ög till  Tibet 

för att  klätt ra i berg. Sedan träff ade vi 
en jätt etrevlig tjej som hett e Nima. 

Och så hängde vi med Snömann en, haha! 

Haha, drömm ar är 
så konstiga ibland…
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Missa inte vårt 
nästa nummer. Det 
blir riktigt roligt!

Glöm inte att  
ladda upp med  
dans och Micas sång  
på Youtube. 
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