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Namn:

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 sidan 7: tog spjärn = tog stöd emot något för att kunna flytta sig själv eller 
flytta något annat. Eller sidan 9: zombie = levande död.)
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7. Var slutet bra? Skulle du vilja att den slutade på något annat sätt?

Efter läsningen

5. Fanns det något i boken du gillade extra mycket?

6. Fanns det något i boken som du inte gillade?

4. Vad tyckte du om boken?
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Kapitel 4. Vad hände med slagträet när det flög över staketet?

Textförståelse

Kapitel 2. Vad påstår spöket att Toby dödade honom med? 

Kapitel 3. Hur gjorde sig Gårdagens Toby av med kricketslagträet?

Kapitel 1. Vad gör spöket för att visa Toby att han finns på riktigt?

Kapitel 5. Varför blev mrs Harrow tvungen att ställa in sitt besök på frisersalongen Mary Artus?
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Kapitel 10. Vad kommer att hända om Toby plockar upp slagträet igen, enligt spöket?

Kapitel 8. Vad sätter Toby i sin brors burk med hårgelé?

Kapitel 9.  Hur kände frisersalongens ägare Mary Artus och taxiföraren varandra?

Kapitel 6. Varför råkade Capper skjuta Len Grimsby?

Kapitel 12. När skottet går av, var hamnar kulan den här gången?
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Textförståelse, nivå 2

2. Varför tvekade Toby att göra som Len Grimsby ville och åka tillbaka i tiden och ställa allt tillrätta? 

3. Beskriv efterverkningarna för en av personerna i kapitel 9 av att Toby slängde bort sitt kricketslagträ.

1. Hur är Tobys förhållande till sin bror Josh? Tycker de om varandra?
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Hur är hen som person? Gillar du personen? Varför? Varför inte?

För vilken/vilka av de här personerna gick det likadant före och efter omstarten? För vilken/vilka blev 
något annorlunda efter omstarten? På vilket sätt?

Martin Cooper

Mary Artus

Mrs Harrow

Len Grimsby

Capper

Personbeskrivning
Välj ut en karaktär i boken och berätta om den (till exempel Martin Cooper, Carly, Len Grimsby eller 
mrs Harrow). 

Jag har valt ut:
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