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Jeg læser fiktion

Mit navn: 

Forfatter: 

Antal sider: 

Illustreret af: 

Sæt 
Hvilken dag er det for Ida? Feriedag

Sygedag
Skiftedag

Hvad har Ida glemt hos sin far? Sin taske
Sit græskar
Sin lillebror

Hvad skal BFF lave hjemme hos Vilde? Mad
Lektier
Danse

Hvorfor taler Vilde lidt for højt? Hun vil overdøve mor og far, der skændes
Hun er døv
Hun er sur på Ida og Emma

Hvorfor græder Vilde? Hun er bange for mørke
Hun bliver drillet
Hun er bange for, at hendes mor 
og far skal skilles

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.

   Lix-tal: 12 
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Sæt  
Hvorfor har Vilde ondt i maven? Hun er sulten

Hun er syg
Hun er bange for, at hun skal 
skifte skole

Hvorfor blev Idas mor og far skilt? De var mere venner
De var altid uvenner
De var aldrig sammen

Hvad tænker du, når du hører voksne skændes?

Hvorfor mener Ida, at tre og en ikke er det samme som fire?

Hvad vil Vilde, Ida og Emma altid være? FIF
BIF
BFF
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Hvad tror du, Vilde tænker her?

Hvad kan du bedst lide i bogen? Hvorfor? 

Hvad synes du om bogen?
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