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Kapitel 4 - Fotsteg
Läxfrågor
1. Vilken typ av klubb är det Fredde är med i ?
2. Freddes hjärta slår stenhårt, blodet bultar i öronen och handflatorna är svettiga när han går in i
klubbhuset. Vad är det Fredde känner just då?
3. Vem tror du det var som gjort inbrott i klubbhuset? Motivera varför du tror det.
Diskussionsfrågor
s. 24
”Ljuset som letar sig in mellan springorna i persiennerna ritar ränder på golvet.”
s. 25
”Det är så tomt på gatorna att man kan tro att människorna har försvunnit från jordens yta under
natten.”
s. 26
”Solgasset ligger som en varm fyrkant över den mjuka mattan.”
s. 28
Fredde sväljer när han hör att någon smyger ovanför honom. Han blir också torr i munnen (s. 29). Vad vill
författaren berätta för oss genom att skriva att Fredde sväljer? Sväljer man inte ofta?
s. 30
”Insikten träffar honom som ett slag i magen”. Vad menas med detta?
”Benen känns som trästockar.” Hur tror du att benen känns då?
Fredde ”flyger ut i solen”. Kan Fredde flyga?
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Ordförståelse
s. 24
kvittrande - hur låter det?
synonymer till envist
skönt trött i musklerna
persienner
vagt minne
dubbelmackor
s. 25
grönskimrande
synonym till spanar (skillnaden mellan orden?)
grässlänten
sönderknycklade
kickar
skramlar
byggvaruhandeln
småspringande
sorry
mumlar, hur låter det?
s. 26
splitter
glänt
entrén
knastrar
skostället
solgasset
materialrummet
s. 27
omkullvält
pokaler
prisgubbar
vid gavel
pinnstol
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golvutrymme
platspluppen där luren skall ringa (fast telefoni)
anslagstavla
orörd
telefonlista
s. 28
signalerna
112
akut
inbrott
SOS alarm
knakar
susar i öronen
entrén
s. 29
inbillar/inbillning
glassplitter
knastrar
skosula
ytterdörren
polispatrull
hummar
rysning
inbrottstjuven
s. 30
insikten
snett bakom
blicken
trappräcket
vänder tvärt
andas häftigt
segheten i benen
Toyota
sirenerna
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Kapitel 5 - Fyrtio tusen
Läxfrågor
1. Hur mycket pengar har tjuven tagit från judoklubben? Vilka konsekvenser får det?
2. Något svart och argt fyller Fredde när polisen ber om att få kolla igenom hans väska. Vad är det Fredde
känner och varför?
3. På sidan 33 står det att Freddes träningsväska väger tusen kilo. Ändå lyfter han upp den. Hur kommer
detta sig?
Extra
a. Varför tycker polismännen att judoklubben (de som leder klubben) varit korkade?
För att de förvarat 40 000 kr i ett stort kuvert i en skrivbordslåda med klubbens logga på, i en lokal
utan larm.
b. Det står att ”Polismannen visslar till och höjer på ögonbrynen.” på sidan 32, när han får höra vad det
är som tagits från judolokalen. Varför reagerar han så? Vad är det för något han uttrycker när han
reagerar så?
Ordförståelse
s. 31
vandaliserade
miniskägg/pytteskägg

