I parken träffar Man
ne många hundar.
Många är snälla. Men
några hundar bits.
Tänk om Bamse bits
…
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Mannes jobb är att
städa i parken.
Men den här dage
n tänker han på anna
t.
Han tänker på den
hund som hans
mamma ska få. En
hund som ska heta
Bamse.
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OM BOKEN
Manne ser fram emot att hans mamma ska få en hund. En hund som ska heta Bamse.
I parken där Manne jobbar träffar han en del hundar. Några är snälla, men inte alla.
Manne börjar oroa sig för vad som kan hända. Tänka om Bamse är en sådan hund som bits?
Hur är det möjligt att något som är så roligt samtidigt kan vara så skrämmande?
OM FÖRFATTAREN
Hilde Hagerup är en norsk författare som främst har skrivit ungdomsböcker.
Du får inte bitas är hennes första bok på Vilja förlag.

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Vad har Manne för jobb?
2. Hur gör Manne för att få folk att kasta sitt skräp på rätt ställe?
3. Varför är det skräpigt vid dammen?
4. Vad tycker Manne om mannen med den gula hatten?
5. Manne vet att man kan lära hundar olika saker. Kan du ge några exempel?
6. Damen med en golden retriever har svårt att få hunden att lyda.
Vad tycker Manne att hon ska göra?
7. Vad är det Jonas säger som skrämmer Manne?
8. Vad är det som får bebisen Aurora att gråta?
9. Varför går inte Manne till sin mamma efter jobbet så som han planerat?
10. Vem kommer för att hämta Manne?
11. Berätta hur det går när Manne träffar Bamse.
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