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 Fabian 
 Tobias
 Magnus

0. klasse
1. klasse
2. klasse

 hun flyver på en lyserød sky
 hun svømmer i koldt vand
 hun kører i rutsjebane

 Han synger og danser
 Han laver lektier
 Han sover og snakker i søvne

Jeg læser fiktion

Mit navn: 

Forfatter: 

Antal sider: 

Illustreret af: 

Sæt 
Hvad hedder Siljes lillebror? 

Hvilken klasse skal Ester i 
efter sommerferien? 

Da Silje ser Marius første gang, 
har hun det som om, … 

Hvad laver Marius på sit værelse, 
da Silje ser ham? 

Hvad tænker Silje, da Mille griner af hende?  Mille er sjov og skør
 Mille er dum og grim
 Mille er tarvelig og dum
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Sæt  
Hvem fik idéen til Esters gave?  Mor
  Silje
  Mille

Hvad henter Ester hos Silje?  Fjertasken
  Marius
  Øjenskygge

Hvor har Marius billetter til?   Tivoli
  Biografen
  Grøn koncert

Hvad betyder det at få et stik i hjertet? 

Skriv videre på handlingen.
Hvad sker der efter bogens slutning?
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Tegn og skriv din egen
forside og titel til bogen?

Hvilket sted kan du bedst lide i bogen?  Hvorfor? 

Hvad synes du om Et stik i hjertet og et på kinden?
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