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Sæt
Hvor ville Anders gerne hen på lejrskole?

Barcelona
London
Berlin

Hvem er blevet myrdet i den lille by?

John Jensen
Carsten Jensen
Nicki Hansen

Hvor må klassen ikke være på gården?

Laden
Stalden
Huset

Hvad ser Anders og Kalle på et bord i stuen?

En vampyr
Sorte sterinlys
En bibel

Hvor findes svaret ifølge Carsten Jensens mor?

På gården
I kirken							
I skoven
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Sæt
Hvad tager John op af sin taske i kirke?

En grå kutte					
Sin stok
Sorte sterinlys

Hvad skal klassen besøge
sammen med Bio-Bo?

Et bageri
Et mejeri
En vindmølle

Hvem er Fyrsten i Vampyrkulten?

John
Bio-Bo
Johns kone

Synes Anders og Kalle at
lejrskolen har været kedelig?

Ja
Nej
Måske

Resumé
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PETER GRØNLUND

Hvad tror du der sker med Vampyr
kulten når politiet kommer?
I asken fra kriminalassistent Madsens nedbrændte
hus finder Anders en gammel metalkasse. Den
er fyldt med gamle journaler. Det er uopklarede
sager, som Madsen har efterforsket. Nu er han død.
I Vampyrkulten skal Anders og hans ven Kalle
på en dødssyg lejrskole på en gård i en stille by.
Men turen bliver vildere end forventet. De opdager
nemlig, at der er blevet begået et mord, som ingen
taler om. Hvilke hemmeligheder gemmer folk i
byen mon på?

VAMPYRKULTEN

VAMPYRKULTEN

Det er ved at være mørkt, da Anders og Kalle står
ved døren ind til kirken igen. De kan høre stemmer.
Langsomt åbner Kalle døren. Uden at den knirker.
De sorte stearinlys er tændt, og rundtomkring står
nogle mennesker i grå kutter. Man kan ikke se deres
ansigter.

PETER GRØNLUND

Vampyrkulten er en del af serien
Journal X og kan læses uafhængigt
af de andre bøger i serien.
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Hvorfor tror du ikke, Anders og Kalle fortæller Bio-Bo om mordet i byen?

Hvad var det bedste i bogen?

Hvorfor?

Hvad synes du om bogen?
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