ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

VASEEM KHAN

Gåtan med den försvunna bilen

ORDLISTA
En mercedes
uppdrag (sida 8, rad 10) – här: jobb
proppfulla (sida 9, rad 12) – jättefulla
en skum figur (sida 11, rad 3) – här: en person som gör olagliga saker
ett kriminellt imperium (sida 11, rad 6) – en stor organisation som gör olagliga saker

Deluxe
flaxade (sida 12, rad 11) – viftade
en lurifax (sida 14, rad 1) – en skojare / en bedragare
galoppbanan (sida 19, rad 15) – en plats där man tävlar med hästar

En gång spelare, alltid spelare
en gangster (sida 22, rad 15) – en kriminell

Årets säljare
slummen (sida 25, rad 9) – ett mycket fattigt område
kommer överens (sida 27, rad 12) – tycker samma sak / kan samarbeta
fräckt (sida 29, rad 7) – här: han skämde ut henne

En elefant på utställning
driva med (sida 41, rad 12) – skoja med
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Jona och valfisken
inklämd mellan (sida 64, rad 1) – här: låg placerad
snokar (sida 65, rad 9) – lägger sig i

Abrakadabra
klandra (sida 88, rad 1) – här: se ner på

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. Förklara vad ”att klandra någon” betyder. När använder man det uttrycket?
4. Titta på orden i ordlistan. Till vilken ordklass hör de flesta av orden?
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GRAMMATIK
Verb
trängs, trängdes, trängts
parkerar, parkerade, parkerat
skickar, skickade, skickat
binder, band, bundit
nickar, nickade, nickat
ger, gav, gett

Leta i boken efter verben ifrån listan. Verben finns i första kapitlet. Skriv av meningen som
står i preteritum (dåtid). Ändra sedan tempus på verben till presens (nutid).

Välj fem verb från kapitel 2. Skriv dem i tabellen:
Presens

Preteritum

Perfekt

Skriv färdigt meningen:
1. I går …
2. Varför …
3. Plötsligt …
4. Då …
5. Snart …
6. När …
Vilken/vilka mening(-ar) börjar inte med ett tidsord?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
3

VASEEM KHAN

Gåtan med den försvunna bilen

LÄSFÖRSTÅELSE
En mercedes
Hur börjar boken?
På vilket sätt är inte Ganesha en vanlig elefant, tror du?
Vilket problem vill Carter att Chopra ska lösa?
Deluxe
Vad är Deluxe?
Varför tror Chopra att det är någon av de anställda som är skyldig?
Vem är Chopras förste misstänkte och varför misstänks han?
En gång spelare, alltid spelare
Varför försöker Pinto fly?
Vad betyder ”en gång spelare, alltid spelare”, tror du?
Vad finns i Juhu?
Årets säljare
Beskriv Årets säljare. Vad vet du om personen?
Går det bra för Veena Yash som mäklare, tror du? Motivera ditt svar med exempel från
texten.
Kocken hjälper till
Hur hjälper kocken till?
Vem är Amir Khusrow och på vilket sätt är det viktigt för handlingen?
Heder bland tjuvar
Vem är misstänkt i det här kapitlet?
På vilket sätt finns det heder bland tjuvar?
Vem är mister Mercedes?
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En elefant på utställning
Hur gör Chopra för att få prata med Manny Singh?
Vad betyder ”mannen var skum”, tror du? Förklara med egna ord.
Till Poppys
Vad tycker Ifran och Chopra om att göra tillsammans?
På sida 52 säger Carter något som får Chopra att reagera, vad?
Vad är Carter och Dinshaw rädda för?
Vad händer i slutet av kapitlet som gör att Chopra får en ny ledtråd?
En varning
Kapitlet heter ”en varning”, vad är varningen?
Jona och valfisken
Varför kör Chopra en skåpbil?
När i kapitlet får Chopra en idé som leder till lösningen av fallet?
Vad hjälper Homi till med?
Spåra en stulen bil
Beskriv hur tjuven gjorde när han stal bilen.
Vad hade tjuven för motiv till stölden?
Dinshaw och Chopra vet inte riktigt vad de ska tycka, varför?
Slutet gott, allting gott
Hur slutar boken?
Var det ett väntat slut, tycker du? Motivera ditt svar.
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SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. Berätta allt du vet om huvudpersonen och andra viktiga personer i berättelsen.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.

Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?

Personbeskrivningar
I boken finns en del personbeskrivningar. De används för att läsaren ska förstå att den här
personen kan vara en misstänkt. Skriv en personbeskrivning av en person som skulle passa
in i berättelsen.

Analysera
1. Läs igenom alla rubriker i boken. Förklara hur de hjälper läsaren att förstå bokens
innehåll. Ge gärna något exempel.
2. Vilka olika motsatser finns i boken? Varför tror du att författaren väljer att beskriva
motsatserna? Vad säger det om samhället som boken utspelar sig i?
3. Läs sida 94–95 om Vaseem Khan. På vilket sätt tror ni att Vaseem Khans erfarenheter
och kunskaper påverkar innehållet i hans böcker?
4. Vad är typiskt för hur ett kapitel i boken slutar?
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