
Jeg læser fiktion

Mit navn: 

Forfatter: 

Antal sider: 

Illustreret af: 

Sæt 
Hvornår er herregården fra?

Hvad hedder de to ansatte på gården?

Hvem sidder Tobias mellem i sofaen?

Nils er faldet i dyb søvn. Hvad har 
han drukket?

Hvor gemmer Tobias sig for Taro?

  1700-tallet
 1800-tallet
 1600-tallet

 Petra og Hans
 Petra og Nils
 Petra og Tao

 Hoffs bror og søster
 Hoffs far og mor
 Hoffs farmor og farfar 

 Juicen
 Colaen
 Vand fra hanen

 Nils' værelse
 På lokummet
 I køkkenet

Vilde, Emma og Ida er BFF, best friends forever!Men en dag bliver Vilde bange.
Og det er svært at få sagt til Ida og Emma.Så Vilde bliver ked af det og går fra deres aftale.

Døren til toilettet smækker bag hende. Vildes hals krøller sig sammen. Hun kan ikke få luft. Hvor er den dumme kontakt? Hendes hjerte banker hårdt. Kontakten må da være her. Er der andre på toilettet?

Læs mere om veninderne 
Vilde, Emma og Ida i 
BFF Vild med Vilde.
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   Lix-tal: 12 

9 788723 530684
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Sæt  
Hvad vil Hoff gøre ved Oliver?  Han vil spise ham

  Han vil udstoppe ham
  Han vil spille et spil

Hvem hjælper Tobias med at ringe til 
politiet?

Petra

Hvad ville du gøre, hvis du blev fanget af Hoff? 

Skriv et resumé af Den gale baron

 Nils
 Anton
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Hvad tror du, Oliver tænker, da han sidder i sofaen?

Hvad kan du bedst lide i bogen? Hvorfor? 

Hvad synes du om bogen?
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