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„Hold da op nogle røde læber!“
siger Vegas mor, da Vega
er klar til at gå.
„Ja, og hva’ så?“ siger Vega

SANDRA SCHWARTZ

KLAMT KYS

Vegas mor har fået en ny kæreste.
Igen. Vega kalder ham
Klamme Kurt. En aften, hvor
Vega skal til fest, er Kurt på
besøg. Og han er faktisk cool
nok! Men så skal hun af sted.

Udfyld pdf

tvært. „Jeg smutter altså nu!“

„Ikke før du har givet mig et
kys!“ griner Kurt og puster
sin kind op.
Vega stivner og kigger på sin

Sider: 32

„Kom nu!“ siger hun med et

mor.

smil. „Det er jo kun et lille kys.“
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Sæt
Hvad hedder Vegas mors kæreste? 		
		
		

Femi Finn
Klamme Klaus
Klamme Kurt

Hvem holder festen? 		
Mik
		Lasse
		Aske

Hvorfor vil Vega blive hos Fine? 		
		
		

Fordi de skal se en serie
Fordi hun ikke vil hjem
Fordi de skal lave lektier

Hvad køber Vega?		
		
		

En grøn kjole
En rød kjole
En sort top

Hvad har Fine?		
		
		

En storebror
En storesøster
En lillebror
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Sæt
Hvilken slags mad laver Kurt? 		
		
		

Thaimad
Italiensk mad
Indisk mad

Hvad får Vega at drikke?		
Rødvin
		Øl
		Hvidvin

Aske
Hvem kysser Vega med? 		
		Mik
		Peter

Hvad sker der med Fine?		
		
		

Hun løber væk
Hun kaster op
Hun slås med Lisa

Hvordan reagerer Vegas mor? 		
		
		

Skælder ud
Undskylder og er ked af det
Smider Vega ud hjemmefra

Resumé
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Skriv hvad Vega tænker om sin mor

Hvad ville du have gjort, hvis du var Vega?

Hvad er bogens tema?

© ALINEA , SORT L ÆSEKLUB – KLAMT K YS, WWW.LAESEKLUB. ALINEA .DK

Perspektivering/Vurdering

Når du skal perspektivere en bog, skal du overveje,
hvad du har hørt, set eller læst, som minder om bogen.

Hvad kan du perspektivere bogen til?

Hvordan minder det om hinanden?

Hvad var det bedste i Klamt kys? Hvorfor?

Hvad synes du om bogen?
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