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Jeg læser fiktion

Mit navn: 

Forfatter: 

Antal sider: 

Illustreret af: 

Sæt 
Hvem kommer Noah til hjælp, da Malte 
skaber problemer?

Hvilken engelsk klub har Mie spillet i?

Hvad tilbyder Gorm Noahs far? 

Hvor mange mål scorer Mie, da hun hjælper 
Noahs hold?

Hvad laver Emil, da Noah kommer ind på 
hans værelse?

   Emil
   Noahs far
   Mie

   Liverpool
  Arsenal
  Chelsea

  Hjælp til at købe nyt spilletøj
 Hjælp til at træne holdet
  At overtage helt som træner 

 Fem mål
  Tre mål
  21 mål

 Han danser
 Han synger
 Han laver yoga
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Sæt  
Hvor skal de to FC Kvik-hold hen?

Hvad er der galt, da Emils hold skal køre til 
Aarhus for at spille mod AGF?

Hvad er der galt med det spilletøj, Noahs 
hold får af Gorm?

Hvem bliver udtaget til DBU's trup i årgang 
U13?

 Odense
  Vejle
  Roskilde

 Det øsregner
  Kampen er aflyst
  Bussen vil ikke køre

 Det er ødelagt
  Det er den forkerte farve
  Det er brugt og beskidt

 Noah
 Emil
 Lucas

Hvorfor bliver Noahs far sur på Gorm over det med AGF?

Skriv et resumé af bogen
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Er det en god idé for piger og drenge at spille på 
samme hold? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad var det bedste i bogen? Hvorfor? 

Hvad synes du om bogen?
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