ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

VASEEM KHAN

Gåtan med den försvunna bilen

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Gåtan med den försvunna bilen av Vaseem Khan.
Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
I Gåtan med den försvunna bilen får privatdetektiv Chopra ett svårt uppdrag. Uppdraget är
att ta reda på vem som har stulit en mycket värdefull bil. Till sin hjälp har han sin gode vän
Ganesha som också är en elefant. Uppdraget försätter dem i olika knipor, men till sist lyckas
Chopra hitta gåtans lösning.

OM FÖRFATTAREN
Vaseem Khan är känd för sina deckare om Inspektör Chopra. I sina spännande böcker tar
han med sina läsare till hjärtat av det moderna Indien. Nu finns han genom Carina Janssons
översättning på lättläst svenska.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst den –
vad skulle ni säga då?

•

Varför heter boken Gåtan med den försvunna bilen? Kan ni tänka er någon annan titel?
Ge förslag på andra titlar och motivera dem.

•

I boken möter Chopra flera utmaningar. På vilka olika sätt får han hjälp och vem tycker ni
hjälper honom mest?

•

Den person som har stulit bilen har gjort det för att få pengar för att hjälpa någon som är
svårt sjuk. Berätta om ett tillfälle då ni hjälpte någon.

•

Vilka olika gåtor kan ni? Hur skulle de bli om man översatte dem till svenska?

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Huvudpersonen Chopra gör något oväntat i slutet av boken? Vad och varför?

•

Vilken del i boken tycker ni är mest intressant och varför?

•

Den person som har stulit bilen har gjort det för att få pengar för att hjälpa någon som är
svårt sjuk. Tycker ni att det är rätt eller fel att bryta mot lagen för att hjälpa någon?

•

I boken finns det inte så många kvinnor. Vilka kvinnor finns trots allt i boken och på vilket
sätt är de viktiga för handlingen?
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