Argasso
Gisslan
Jim Eldridge

Lärarmaterial

• Svar på elevuppgifter
• Förslag på diskussionsfrågor och ytterligare uppgifter

X Skriv ut

Tema
Den här boken behandlar ämnen som mod, uppfinningsrikedom och handlingskraft.

Egna noteringar

Ordförståelse
Vad betyder:
larmcentral, s. 12

alarmeringscentral, en telefoncentral som tar emot nödsamtal dygnet runt, skickar
vid behov ut ambulans, polis, sjöräddning m.m.

skärrat, s. 15

uppjagat, skrämt

rörmokare, s. 16

person som bland annat lagar och installerar vattenledningar i byggnader

avloppssystem, s. 21

ett system med rörledningar och brunnar som leder bort smutsvatten

skiftnyckel, s. 22

ett verktyg, ställbar skruvnyckel

pendla, s. 28

svinga eller åka fram och tillbaka

bandage, s. 32

ett förband, långt tygstycke som lindas kring till exempel en skadad arm eller fotled

gestalter, s. 43

figurer, skepnader, personer som inte syns eller beskrivs i detalj

kumpaner, s. 48

kamrater, medbrottslingar

distraktionsgranat, s. 54

en sorts granat som genom bland annat ljud och ljus kan oskadliggöra någon utan att
skada dem fysiskt
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Textförståelse, nivå 1
Kapitel 1. Varför tog de beväpnade männen över Stadshuset? Vad krävde de?
De ville att en man som heter Ken Bull skulle släppas ut ur fängelset.
Kapitel 3. Varför sköt en av de beväpnade männen väktaren?
För att väktaren försökte stoppa en av ligans medlemmar.
Kapitel 4. Varför var det så svårt för Alex att klättra ner i utrymmet med rören och ledningarna?
Hon bar på en tung väska. Det var väldigt trångt i utrymmet.
Kapitel 5. Varför bestämde sig Alex för att binda den medvetslösa mannen och tejpa för hans mun?
För att han inte skulle kunna gå och varna sina kumpaner om han vaknar.
Kapitel 6. Varför gick polisen med på att Alex visade dem vägen till den stora salen där gisslan befann sig?
Eftersom hon ensam klarade av att övermanna en av männen på toaletten.
Kapitel 7. Vad hände med Alex pappa efter att polisen hade kastat distraktionsgranaten?
Han tappade tillfälligt synen och hörseln.
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Textförståelse, nivå 2
Bläddra igenom kapitel 2 igen.
Varför ljög Alex pappa och sa att det var hans mobil som ringde?
För att ligan inte skulle förstå att Alex gömde sig däruppe i takutrymmet.

Bläddra igenom den senare halvan av boken igen.
Hur fick Alex nytta av de grejer hon packade ner i verktygslådan på s. 22?
• Skruvmejseln använder hon för att lossa plastgallret (s. 28).
• Ritningen över byggnaden använder hon för att hitta ett fönster att krypa ut genom (s. 35–36).
• Silvertejpen och saxen använder hon för att tejpa för den beväpnade mannens mun och binda ihop
hans handleder (s. 39–40).
• Skiftnyckeln använder hon för att slå mannen medvetslös (s. 38) och lossa gallret för fönstret (s 43).

Para ihop
Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–6 vid rätt beskrivning).
1. Alex
4
Ligans ledare
2. Väktaren
5
Berömde Alex för hennes hjältemod
3. Charlie
2
Blev skjuten i armen
4. Mr Blue
6
Band om väktarens sår
5. Polisernas ledare 3
Mannen som Alex slog medvetslös
6. Alex pappa
1
Släppte in polisen genom ett fönster
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