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Sæt 
Hvem boede i det hus, Johan Beck 
flytter ind i? 

Hvordan ser manden ud, der kører 
den sorte bil?

Hvad hedder Johans hund?

Hvad skal Simone feje op i kælderen 
hos Johan? 

Hvem er fanget i kælderen? 

 Thomas
 Tom
 Oliver

 Han har rødt hår
 Han har langt skæg
 Han har sort skæg

 Niko
 Nero
 Jako 

 Der er ikke noget at feje op
 Noget cement
 Glasskår

 Simones mor
 Oliver
 Tom 

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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Sæt  
Hvordan får Johan Oliver til at tie stille?   Han giver ham en klud i munden

 Han giver ham tape over munden
 Han giver en indsprøjtning

Hvad angriber Simone Johan med?  En flaske
 En kølle
 En jernstang

Hvad ville du gøre, hvis du blev kidnappet? 

Skriv et resumé af De forsvundne børn

Hvem er kommet for at hente børnene 
i kælderen?

Olivers forældre  
Mændene i den sorte bil 
Tobias' mor
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Hvad tror du, Oliver tænker på billedet?

Hvad kan du bedst lide i bogen? Hvorfor? 

Hvad synes du om bogen?
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