NATASJA ERBILLOR

Jagad av polisen
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur börjar boken? Vad gör Jack och Kevin?

2.

Var har de fått moppen ifrån? Hur gick det till?

3.

Vad händer?

4.

Vem är Luke? Varför känner han igen Jack?

5.

Hur reagerar Jacks föräldrar?

6.

Vem är Sophie?
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7.

Varför bestämmer Jack sig för att träna?

8.

Vad tycker Kevin att han och Jack ska göra?

9.

Varför tvekar Jack?

10. Vad är det som gör att Jack bestämmer sig för att gå på street race?

11. När Jack tränar känner han sig orolig. Varför?

12. Var någonstans är det street race?

13. Varför tycker Jack att Leo är cool?

14. Kevin säger att han och Jack en dag ska köra ett race. Vad tänker Jack om det?

15. Leos bil vinner. Nu ska alla fira. Hur tänker Jack fira?

16. Vad händer plötsligt?

17. Vad gör Jack?
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18. Jack och Sophie gömmer sig bakom lite bråte. Vad händer då?

19. Vad vill Leo att de ska göra?

20. När Sophie frågar om de verkligen ska köra bort Leos bil, säger Jack ja. Varför gör han det?

21. Vad händer när Jack och Sophie kör in mot stan?

22. Först gasar inte Jack och kör fort. Varför?

23. Varför trampar Jack sedan gasen i botten och kör jättefort?

24. Hur kommer de undan polisen?

25. Vad gör Jack och Sophie sedan?

26. Hur slutar boken?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
27. Redan i första kapitlet får vi veta något om Kevin och Jack. Vad får vi veta?

28. Vad betyder det att Jacks moped var trimmad?

29. Vad menar Jack när han tänker ”det här är inte jag”?

30. Hur gör Leo för att få Jack att hjälpa honom?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
31. Jack tänker att han ska ta 70 kg i bänkpress. Han ska bli stark och stöta på Sophie. Tror du att
sådant imponerar på tjejer? Varför? Varför inte?

32. Vad innebär street race?

33. Tycker du att Jack och Sophie gör rätt när de hjälper Leo genom att köra bort hans bil? Varför?
Varför inte?
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PARA IHOP
Para ihop orden med ordförklaringarna. Skriv rätt bokstav i rutorna.

1. bultsax

a)

få moppen att köra fortare än tillåtet

2. dåna

b)

fönstret framtill på en bil

3. street race

c)

ger extra snabb bil

4. bänkpress

d)

ljudsignal

5. reps

e)

mullra, dundra

6. böter

f)

när man ligger ner och lyfter en skivstång
med vikter

7. dubbelturbo
g)

repetitioner, antal gånger

h)

skräp

i)

spegel inuti bilen, där föraren kan se bakåt

j)

stor tång som används för att klippa av

8. bråte
9. vindruta
10. backspegel
11. siren
12. trimma (en moppe)

metallföremål
k)

straff där man får betala pengar

l)

två bilar tävlar mot varandra på en kort
sträcka
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VAD HÄNDER SEDAN?
Boken slutar ganska hoppfullt. Jack och Sophie är tillsammans och Jack tänker att han aldrig mer ska
göra något olagligt. Klarar han det? Hur går det? Skriv ett kapitel till och berätta. När du har skrivit ditt
kapitel ska du ge det en passande rubrik.

