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Namn:

Före läsningen
Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

Vad betyder orden? Slå upp dem i en ordbok eller ett uppslagsverk och skriv ner vad de betyder.  
(Till exempel sida 11: maskerad = en person som har dolt ansiktet bakom en mask av något slag.)

Under läsningen – Ordförståelse

larmcentral, s. 12

skärrat, s. 15

rörmokare, s. 15

avloppssystem, s. 21

skiftnyckel, s. 22

pendla, s. 28

bandage, s. 32

gestalter, s. 43

kumpaner, s. 48

distraktionsgranat, s. 54
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4. Hur slutade boken? Skulle du vilja att den slutade på något annat sätt?

Efter läsningen

2.  Skriv ner och berätta om två saker som du tyckte om med boken.

3. Fanns det något som du inte gillade?

1. Vad tyckte du om boken?
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Kapitel 5. Varför bestämde sig Alex för att binda den medvetslösa mannen och tejpa för hans mun?

Textförståelse, nivå 1

Kapitel 3. Varför sköt en av de beväpnade männen väktaren?

Kapitel 4. Varför var det så svårt för Alex att klättra ner i utrymmet med rören och ledningarna?

Kapitel 1. Varför tog de beväpnade männen över Stadshuset? Vad krävde de?

Kapitel 6. Varför gick polisen med på att Alex visade dem vägen till den stora salen där gisslan befann sig?

Kapitel 7. Vad hände med Alex pappa efter att polisen hade kastat distraktionsgranaten?
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Textförståelse, nivå 2

Bläddra igenom den senare halvan av boken igen. 
Hur fick Alex nytta av de grejer hon packade ner i verktygslådan på s. 22?

Bläddra igenom kapitel 2 igen. 
Varför ljög Alex pappa och sa att det var hans mobil som ringde?

Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–6 vid rätt beskrivning).

Para ihop

1. Alex ligans ledare
2. Väktaren berömde Alex för hennes hjältemod
3. Charlie blev skjuten i armen
4. Mr Blue band om väktarens sår
5. Polisernas ledare mannen som Alex slog medvetslös
6. Alex pappa släppte in polisen genom ett fönster
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