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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 sida 52: otillgänglig = svår att nå fram till.)
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7. Vad tycker du om berättelsens slut? Om du fick bestämma, hur skulle det ha slutat i stället?

Efter läsningen

5.  Fanns det något särskilt som du gillade i boken?

6. Fanns det något som du inte gillade?

4. Vad tyckte du om boken?
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Vad betyder orden? Slå upp dem i en ordbok och skriv ner vad de betyder. (Arbeta gärna två och två.)

Ordförståelse

tveeggad, s. 9

marmor, s.16

valvbåge, s. 22

profetia, s. 29

andel, s. 30

vallgrav, s. 32

belägring, s. 35

plym, s. 37

skäck, s. 39

härförare, s. 39

tunika, s. 42

nymf, s. 48

bedrift, s. 53

dolk, s. 57

skida, s. 68

elfenben, s. 68

skakel, s. 76

spinnrock, s. 78

pränta, s. 100

tu, s. 100
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Kapitel 5. Varför ska kungen segla iväg till staden på de sju kullarna?

Textförståelse

Kapitel 2. Varför hugger de ner träden i den heliga lunden?

Kapitel 4. Varför vågar de inte utforska omgivningarna under den första kvällen i sitt nya hem?

Kapitel 1. Varför bestämmer sig Nisos för att hjälpa Ry?

Kapitel 6. Varför misslyckas Nisos med att skjuta iväg en pil mot fienden Turnus?
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Kapitel 13. Varför hör inte Ry när Nisos pratar med honom?

Kapitel 8. Varför vill Ry döda Turnus?

Kapitel 10. Vilka gåvor får Ry och Nisos av prins Askanios och de äldste?

Kapitel 7. Varför börjar männen kalla Nisos för Nymfpojken?

Kapitel 15. Varför vänder Nisos om och springer tillbaka till fienden sedan han satt sig i säkerhet?
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Textförståelse, nivå 2

Bläddra igenom kapitel 12 igen.
Hur känner sig Ry och Nisos när de hämnas?

Bläddra igenom sida 71-74 igen.
Vad har hänt Ry/Euryalos i det här kapitlet? 

Bläddra igenom kapitel 12 igen.
Varför bestämmer sig Ry och Nisos för att hämnas på fiendesoldaterna som vilar i sitt nattläger?
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Personbeskrivning
Välj ut en karaktär i boken och berätta om honom eller henne (till exempel Ry, Nisos, Eldhåret, Rys mor, 
Aeneas eller prins Askanios). Vem är personen? Vad är viktigt för honom/henne? Hur är hen som per-
son? Gillar/ogillar du personen? Varför?

Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–6 vid rätt beskrivning).

Para ihop

1. Nisos Trojanernas ledare i fortet när Aeneas är borta.
2. Aeneas Fick beröm av Nisos för sitt mod.
3. Ry Trojanernas främsta krigare. 
4. Rys mor Storvuxen, påstås vara lika vildsint som ett lejon.
5. Prins Askanios Såg sin far dödas av Eldhåret.
6. Turnus Fick smeknamnet Nymfpojken.
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