ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ALICE HEMMING

Messa mig

ORDLISTA
mittemot (sida 7, rad 1), med ansiktena mot varandra
hörlurar (sida 7, rad 2), lurar att lyssna på musik i
messar (sida 8, rad 1), skriver sms
blyg (sida 8, rad 5), generad, lite rädd i sällskap
cool (sida 16, rad 2 ), lugn och säker
reta (sida 17, rad 2), irritera, göra någon lite arg
kylen (sida 22, rad 1), kylskåpet
strunta i (sida 33, rad 3), inte bry sig om
mur (sida 34, rad 2), staket av tegelsten

Arbeta med ordlistan
• Skriv en egen mening till varje ord i ordlistan. Försök att inte titta i boken.
• Finns det andra ord i boken som du inte förstår? Skriv en egen lista och förklara orden.

LÄSFÖRSTÅELSE
• Vart är tjejen på väg?
• Vad är det som gör att huvudpersonen i boken ångrar sig och inte vill gå på festen?
• Varför blir tjejen röd i ansiktet på sidan18?
• Vad tror du det är Aiden försöker berätta på sidan 29, när han säger ”Du vet Jodi …”
• Varför tror du att tjejen vill lämna festen?
• Vad säger hon till sin vän Naz om varför hon vill gå?
• Vem får tjejen ett sms av på slutet?
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Messa mig

ALICE HEMMING

SKRIVA
1. På vilken sida passar följande uttryck? Skriv av dem och skriv på vilken sida de passar:
• Hon sitter mittemot Aiden.
• Aiden går åt andra hållet.
• Aiden vänder sig om och ler.
• Aiden lägger handen på hennes arm.
• De står nära varandra och lyssnar på musik.
• Aiden tar ett steg bort från henne.
2. Vad tror du tjejen skriver i sitt sms på slutet? (sidan 35). Skriv några egna olika förslag.
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