Humlebien Buller og den fortabte sjæl
Podcast-drama
Ordliste i kronologisk rækkefølge
Episode 1
Pollen – blomster eller plantestøv
En swinger - swing er en rytmisk jazzstil, en swinger er en danse og festglad person
Funktionel - praktisk, hensigtsmæssig
En proportion - et størrelsesforhold
At sværme - flyve omkring i flok, vandre forelsket omkring


Sang: ” Fandens karl”

Et gys - en pludselig følelse af skræk eller vellyst
At sitre - at skælve, at ryste med hurtige bevægelser af angst eller nervøsitet
At knitre - frembringe en lyd som er halvt knagende, halvt hvislende
At folde sig ud - at optræde livligt og underholdende
At stå for skud - at udsættes for kritik eller det er ens tur
At trykke den af - at give sig selv helt og fuldt
At kue - at undertrykke / holde ned
Delikat - lækker
Et format - en størrelse eller personlig karakterstyrke
Et gilde - en fest
Umagen værd - anstrengelserne værd, at kunne ``betale sig ``

At lure –at holde øje med nogen uden selv at blive set
At være defekt – itu, i stykker
En nullermand – støvbold, kugle af støv

At bestøve – at befrugte en plante ved at overføre pollen fra støvdragere til støvfang.
Blomster bestøves ved vindens eller insekters hjælp.
En specialist – en ekspert
En kvalifikation – en egenskab eller kunnen som er nødvendig for at udføre en et bestemt
arbejde eller løse en bestemt opgave
Et bifag – (gl. betegnelse) et toårigt universitetsfag som tages ved siden af hovedfaget
Myriader – en meget stor mængde


Sang: ”Myriader i dur ”

At underrette – at informere, at fortælle om
En bekendt – en person man kender godt , men ikke ligeså godt som en ven.
Et væsen – en levende organisme, et menneske, et dyr eller et fantasi væsen
En stedsans – en evne til at finde vej, at vide hvor man er geografisk
At befinde sig et sted – at være et sted
At blive undfanget – undfangelse er det tidspunkt hvor kvinden bliver gravid, så det er det
tidspunktet for livets begyndelse inde i livmoderen.

Episode 2
Formidabelt – imponerende, storartet
At være opblæst – at være indbildsk, tro meget om sig selv
At parre sig – når 2 dyr af samme art forenes i en kønsakt, for at arten kan formere sig.
En ægløsning – et æg frigøres fra æggestokken inde i kvinden
At udklække – æg der går i stykker fordi ungen er på vej ud
En maddike – larven fra fluers æg som lever i råddent plantemateriale og i råddent kød


Sang: ”Åh Molly”

En popo – en bagdel, numse, ende
Pianissimo - udtryk for at et musikstykke fremføres meget svagt
Ibenholt – hårdt sort træ, f.eks. de sorte tangenter på klaveret
En barbecue –mad smurt ind i olie-lage (marinade) der grilles
En centrifuge – en maskine med en hurtig roterende beholder eller tromle f.eks. i en
vaskemaskine
Destiny – engelsk ord for skæbne


At være knotten – at være gnaven, sur
At være berygtet – at have et dårligt rygte, nogle sladrer om en
At være overvurderet –værdi sat for højt, er mindre værd
En cyklus – en tid hvor et forløb gentager sig igen og igen
At blive befrugtet – sammensmeltning af hanceller og hunceller, som udvikler sig til et nyt
menneske, dyr eller en ny plante
En fobi – en sygelig angst for ting eller situationer f.eks. klaustro-fobi som er angst for
lukkede rum,
At gennemskue – at regne ud hvad den anden egentlig mener eller har til hensigt


Sang: De sorte enker

Et lem – en bevægelig del af kroppen især arme og ben
At gå grassat – at gå amok
En silhuet – et omrids, skyggen af noget
Et korset – undertøj med stivere
At være kry – i godt humør
Elskværdige – venlige, imødekommende

Episode 3
Assistance –hjælp til at udføre en opgave
Elskov –sanselig kærlighed
At være i stødet – at være frisk og veloplagt
At være i sit es –befinde sig godt


Sang: ”Kærlighed”

At blive ægget –at blive opstemt, ophidset –få lyst
At beruse –fremkalde en rus, beruse sig i champagne, være omtumlet
Et mysterium – en gåde, noget som ikke umiddelbart kan forklares
Gemyse –grøntsager som tilbehør til en madret
At gå på hæld –nærme sig sin afslutning, året gik på hæld, noget falder skråt nedad
Uhumsk – ulækker -frastødende
En sjæl – del af person der ikke er krop og som måske lever videre efter døden
Dramatisk – spændende, teatralsk


Sang: ”Godnat”

Episode 4


Sang: ”En herlig dag”

At være flabet – at være uhøflig, uforskammet, fræk
At have sexappel – en erotisk, sexet udstråling som virker tiltrækkende på andre
At fumle – at bruge sine hænder på en klodset og usikker måde
Gelinde – udtryk for at noget foregår roligt og forsigtigt, varsomt
En refleksion – en overvejelse, en tankerække
At kommunikere – at udveksle budskaber, meddelelser og synspunkter
At telepatere – at overføre tanker eller følelser fra en person til en anden
Studs en kende – vent lidt
En adfærd – en opførsel, væremåde

Et kemikalie – et stof der frembringer en kemisk reaktion sammen med et andet stof
En katastrofe – en forfærdelig ulykke som forsager megen ødelæggelse og store tab
af menneskeliv
En kujon – en fej eller frygtsom person

Episode 5


Sang: Nu er det tid ”

En intuition – forudanelse, sjette sans
En intolerance – manglende respekt for andres tænkemåde og handlinger
En fobi – en sygelig angst for ting eller situationer f.eks. klaustrofobi som er angst for
lukkede rum.


Sang: ”Se min bevægelse”- ”Flyv ud ”

Nektar – væske af sukker arter som insekter samler fra blomsterne
Afledningsmanøvre – en handling der skal aflede opmærksomheden fra noget andet
Donor – en person som giver blod til blodtransfusion
Opblæst – indbildsk
En kube – en figur med seks lige store sideflader- Bikube – en bolig for en bi familie
Et vænge – en indhegnet mark
Sensationel – opsigtsvækkende, særlig

En atmosfære – en stemning


Sang: ”Bibi Baby”

En blind passager – en skjult passager uden billet
En kavaler – en dame eller selskabspartner

