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Läsförståelse
1. Varför känner Dennis sig ensam?

2. Varför kan Dennis inte sluta titta på Maria?

3. Varför far Dennis i golvet på gymmet?

4. Vad gör Dennis när han kommer hem från gymmet?

5. När och var träffar Dennis Maria för att ta en fika?

6. Hur har Dennis fått pengar för att kunna bjuda Maria på fika?

7. Hur ser Dennis kompisar ut som kommer in på caféet?

– en möjlighet för alla
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Sant eller falskt?
			
1. Dennis har en schäfer som heter Blixt.
2. Dennis ser en tjej med mörka ögon och bländande vitt
		 leende som han tycker är vacker.
3. Maria är född i Chile.
4. Dennis skäms för sin tatuering och håller en hand över den.
5. Dennis ringer till Maria dagen efter att han har träffat henne
		 på gymmet.
6. Maria dricker kaffe och äter wienerbröd på caféet.
7. Dennis ljuger för sina gamla kompisar och säger att Maria
		 bara kom och satte sig bredvid honom.
8. Dennis spottar en stor loska på golvet framför Maria.
9. Maria gör fuck you-tecken till Dennis.
10. Maria får en kram av en av gästerna på caféet.

Sant

Falskt

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■

■
■
■
■
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Vilken mening är rätt?
Läs meningarna. Sedan ska du tänka ut vilket svarsalternativ som passar bäst in på meningen. Kryssa i
det rätta alternativet.
Dennis gillade inte sin spegelbild.

■
■
■
■

Dennis behöver köpa en ny spegel.
Dennis har dåligt självförtroende.
Dennis känner sig ledsen.
Dennis tycker inte om sitt utseende.

Gymmet var bekant.

■
■
■
■

Dennis kände inte igen gymmet.
Gymmet var fullt med människor Dennis kände.
Dennis har varit mycket på gymmet.
Dennis gillade inte gymmet.

Hans kompis flinade och gjorde ett fuck you-tecken åt henne.

■
■
■
■

Kompisen skrattade åt henne.
Hon gjorde ett fuck-you tecken åt kompisen.
Han tittade elakt på henne.
Kompisen flinade tveksamt mot henne.
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www.nyponforlag.se

ring mig

sidan

Elevmaterial

4

Efter en ovanligt kort promenad tog Dennis upp mobilen.

■
■
■
■

Dennis ringde under sin promenad.
Dennis ringde efter sin promenad.
Dennis tappade sin mobil under promenaden.
Dennis såg att han tappat sin mobil under promenaden och gick tillbaka för att hitta den.

De stirrade på Maria och väntade på Dennis svar.

■
■
■
■

Dennis tittade på Maria.
De tittade på Dennis och väntade på att Maria skulle säga något.
De ville att Dennis skulle svara.
Maria stirrade på Dennis och ville att han skulle svara.

– en möjlighet för alla
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