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Före läsningen

1.  Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

Under läsningen

3. Ett ”citat” är en mening eller några meningar tagna ur en större mängd text. Välj ut ett citat i boken 
som du tycker om eller reagerade på. Varför valde du just det citatet?

2. Välj ut fem ord eller uttryck som du inte förstår. Slå sedan upp orden i en ordbok och skriv ner vad 
de betyder. (Till exempel sidan 8: ignorerade = låtsades inte om, struntade i.)
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7. Var slutet bra? Skulle du vilja att den slutade på något annat sätt?

Efter läsningen

5. Fanns det något i boken du gillade extra mycket?

6. Fanns det något i boken som du inte gillade?

4. Vad tyckte du om boken?
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Textförståelse

Kapitel 6. Vad var det som avbröt slagsmålet mellan Louis gäng och Harveys gäng?

Kapitel 5. Varför gick Harveys mamma över till Mick för att prata med honom?

Kapitel 1. Varför blev Mick så arg att han kom över till Harveys trädgård och började skrika åt dem?

Kapitel 3. Varför trodde Harvey att det var någon ute i trädgården när han och Matty spelade data-
spel på verandan?

Kapitel 2. Vad försökte Harvey och hans pappa ge Mick när de knackade på hans dörr?
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Kapitel 13. Vem skulle Harvey, pappa och farbror Jeff möta på sjukhuset?

Kapitel 11. Vad tänkte Harvey och Amelia göra för att överraska Mick?

Kapitel 7. Vad gjorde Harvey mot Louis i stället för att slå till honom?

Kapitel 10. Varför gick Harvey och Amelia över till Micks hus?

Kapitel 8. Varför gick Harvey in i Micks kök?

En månad senare. Vad ville Mick att de skulle göra med det nya staketet?
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Textförståelse, nivå 2
1. Varför reagerade Mick så annorlunda när han såg Matty? Beskriv med egna ord vad du tror att han 

tänkte och kände.

3. Varför hade Mick inte träffat sin dotter på femton år? Varför öppnade han aldrig hennes brev?

2. Varför blev Harveys pappa så arg på sin bror Amar i gurdwaran att han skällde ut honom? Tycker du 
att han gjorde rätt? Varför/varför inte?

Personbeskrivning
Välj ut en karaktär i boken och berätta om den (till exempel Harvey, Mick, Louis, mamma eller pappa). 
Hur är hen som person? Gillar du personen? Varför/varför inte?
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