Art. nr. 7762-557-9

När du läst ”Pappa Polis” så får du här chansen att se vad du kommer ihåg av
bokens innehåll. Dessutom får du några tips och uppslag på hur du kan forska
vidare i ämnen som hör ihop med boken. Synonymer och motsatsord får du också
jobba med. Slutligen kan du ge boken betyg.
Använd din anteckningsbok eller något liknande när du svarar på frågorna!
Svara med fullständiga meningar.

•

Börja med att skriva ner vilka personer som du tycker är viktiga i
boken.

•

Berättelsen börjar med att en ambulans kör förbi skolan i hög
hastighet. Vem reagerar på sirenerna och varför?

•

Hur märker Julian att inte allt är som det ska när han kommer
hem från skolan?

•

Vem är Julians bästis och hur beskrivs vänskapen? Ge exempel.

•

Vilka är Shitheads och var håller de till?

•

Hur får Julian först reda på att något allvarligt hänt?

•

Var träffar Julian och Rebecka sin mamma?

•

Hur mår pappan?

•

Varför blir Julian upprörd över vad doktorn säger om pappans
tillstånd?

•

Till sjukhuset kommer någon som gör Julian lite lugnare. Vem?

•

Varför hade Julians pappa varit vid Shitheads villa?

•

Hur kunde man veta vilken pistol som använts men inte vem
som sköt?
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JULIAN OCH JIM
•

Vad heter Julians reskamrat och vad tycker han om henne?

•

Vem ser Julian då han stiger av tåget i Göteborg och vad gör
han då?

•

Hur tar sig Julian till Jims nya adress trots att han inte hittar i
staden?

•

Vad händer Julian utanför Jims bostad och vem räddar honom ur
situationen?

•

Varför hade Jim inte svarat i telefonen då Julian ringt honom och
hur förklarar han varför han lade på luren?

•

När Julian berättat för Jim om sin oro och varför han rest till
Göteborg ber Jim honom om något? Vadå?

•

Vem kommer hem till Jim som gör honom både överraskad och
sorgsen?

•

Varför ger sig plötsligt Julian av från Jims lägenhet?

•

Vad händer Julian i regnet och mörkret?

•

Vem får han hjälp av den här gången?

•

Vem kommer ifatt Julian?

•

När Julian lagt sig i soffan hos Jim rycker han till av ett ljud och
stiger upp. Vad ser han genom persiennerna då han kikar ut i
mörkret?

•

Vad gör han sedan och vad gör honom så förtvivlad?

•

När Julian sovit och ätit frukost känner han sig totalt misslyckad
men något får honom på andra tankar. Vad?

•

Vad ser Julian precis när Jim svänger ut från stationsområdet?

Det brinner
Vad tycker du om boken ”Det Brinner”?
Skriv ner ditt betyg och motivera svaret.
Dålig =
Varken bra eller dålig =
Bra =
Jättebra =
Toppen =
Nu när du läst boken kan du väl fundera över om det som händer i
boken är sådant du varit med om eller känner till.
Skriv och berätta om det.

Bokprat:
Berätta kort om innehållet i boken för en kamrat. Försök sedan övertyga din kamrat om att ”köpa” boken. Försök hitta fem försäljnings-argument.

Ta reda på mer om:
Brandkåren och vad en brandman gör.
Barnombudsmannen BO.
BRIS.
FN:s barnkonvention.
Tobak och varför det är farligt att röka.

HJÄLP RÅNARE
ORD
Ett annat ord för:
Oskadd
Pyssla
Instormande
Nolltid
Vetskap
Olustig
Hasa
Altan
Grimasera
Handlöst
Fullproppad
Funka
Prillig
Sjukpensionär
Reception
Kommissarie
Obehaglig
Hederlig
Välj fem ord ur ordlistan och skriv en fullständig mening till varje ord.
Förklara!
Använd ordlista eller fråga någon vuxen.
Skriv ner svaren eller förklara muntligt för en eller ﬂera kamrater.
”ta tjuren vid hornen”
”på fri fot”
”ana ugglor i mossen”
”över min döda kropp”
”hjälp på traven”
”våga möta sin rädsla”

